Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh,
IČ: 48428311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,
e-mail: miz@muzabreh.cz

Rada č. 35 záznam jednání
konaná dne 25.02.2010, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Jednání zahájeno ve 13:00 hod.
Počet stran: 3
I. Prezence
Přítomní:
Dubicko:
Postřelmov:
Rovensko:
Štíty:
Zábřeh:
tajemnice:
hosté:

Josef Sobotík
Jaroslav Nimrichtr
Stanislav Doleček
Bc. Jiří Vogel
Ing. Zdeněk Kolář
Ing. Kateřina Vitásková
Jan Machovský, Martin Galda (creative design víceúčelová hřiště s.r.o.), Ing.
Jiří Mazák (MAS Horní Pomoraví o.p.s.), Ing. Anna Bartošová (MAS Horní
Pomoraví o.p.s.), Ing. Petra Vojtková (MAS Horní Pomoraví o.p.s.)

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:
1) Bere na vědomí (25/02/01) kontrolu plnění usnesení k 16.02.2010 dle předloženého
návrhu.
PRO: 5
2) Souhlasí (25/02/02) se zakreslením všech bodů navržených členskými obcemi do
připravované
nástěnné
mapy
mikroregionu
Zábřežsko.
PRO: 5
Pozn. Pan Machovský elektronicky zašle obcím ke korekci náhledy mapy – každé obci příslušné
katastrální území. Pro zájemce dále nabízí možnost vsadit mapu místo do hliníkového rámu
do dřevěného stojanu. V tomto případě záleží na každé obci, kam předpokládá mapu umístit.
Rozdíl mezi cenou hliníkového rámu a dřevěného stojanu tj. cca 5 800,- Kč/ks by si obec hradila
samostatně.
3) Doporučuje VH schválit (25/02/03) I. rozpočtovou změnu 2010 dle předloženého
návrhu.
PRO: 5
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4) Bere na vědomí (25/02/04) Zprávu o výsledku hospodaření Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko za rok 2009. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
PRO: 5
5) Doporučuje Valné hromadě schválit (25/02/05) inventarizační zápis inventarizační
komise o výsledku inventarizace majetku a závazků Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko ke dni 31.12.2009. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
PRO: 5

6) Schvaluje (25/02/06) smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Svazku
ve výši 30 000,- Kč obci Leština dle předloženého návrhu. Příspěvek je určen na právní
služby a odborné posudky spojené s oponenturou záměru Wanemi CZ, a.s.
PRO: 5
7) Schvaluje (25/02/07) smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
z rozpočtu Svazku ve výši 100 000,- Kč městu Štíty dle předloženého návrhu. Příspěvek
je určen na úhradu nákladů spojených s pořádáním Dne mikroregionu Zábřežsko.
PRO: 5
8) Bere na vědomí (25/02/08) informace o projektu „Rozvoj volnočasových aktivit
Zábřežsko“, jehož záměrem je vybudovat hřiště v obcích Kamenná, Postřelmov, Štíty a
Zvole.
PRO: 5
9) Souhlasí (25/02/09) s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj volnočasových
aktivit Zábřežsko“, a to do 18. výzvy Regionálního operačního programu Střední
Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj
venkova.
PRO: 5
10) Schvaluje (25/02/10) vzor smlouvy o partnerství dle předloženého návhu, která bude
uzavřena v rámci projektu „Rozvoj volnočasových aktivit Zábřežsko“ s obcemi
Kamenná, Postřelmov, Štíty a Zvole.
PRO: 5
11) Schvaluje (25/02/11) vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku dle předloženého návrhu,
která bude uzavřena v rámci projektu „Rozvoj volnočasových aktivit Zábřežsko“
s obcemi Kamenná, Postřelmov, Štíty a Zvole. Příspěvek bude poukázán obcemi na účet
Svazku za účelem realizace projektu „Rozvoj volnočasových aktivit Zábřežsko“.
PRO: 5
12) Podporuje (25/02/12) záměr obce Dubicko „Přestavba sokolovny na multifunkční
zařízení“ v rámci 18. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava.
PRO: 5
13) Bere na vědomí (25/02/13) informace o partnerských smlouvách a Dni Horního
Pomoraví, které byly podány zástupci MAS Horní Pomoraví o.p.s.
PRO: 5
Pozn. Uzavření rámcové partnerské smlouvy, která byla každé obci Svazku elektronicky zaslána
dne 21.1.2010, je z pohledu MAS Horní Pomoraví vyjádřením solidarity a sounáležitosti vůči
našemu území a znamená finanční podporu místní akční skupině.
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V praxi již jsou členské obce mikroregionu Zábřežsko členy MAS Horní Pomoraví, a to
prostřednictvím rámcové partnerské smlouvy, která byla uzavřena mezi Svazkem a MAS Horní
Pomoraví dne 3.6.2008. Obce jsou členy MAS Horní Pomoraví prostřednictvím Svazku.
Den Horního Pomoraví není v žádném případě organizován jako konkurenční akce ke Dni
mikroregionu Zábřežsko. Termín konání Dne Horního Pomoraví 5. června 2010 v Leštině byl
vybrán jako nejvhodnější z toho důvodu, že počínaje následujícím víkendem (až do podzimu)
probíhají klasické hasičské soutěže, a nebylo by možné zorganizovat samostatnou hasičskou soutěž.
Na jednání byly v souvislosti s pořádáním Dne mikroregionu a Dne Horního Pomoraví vysloveny
následující návrhy:
na závěr roku vzájemně domluvit termíny konání Dne mikroregionu a Dne Horního Pomoraví
organizovat Den mikroregionu jeden rok a následující rok organizovat Den Horního Pomoraví
organizovat Den mikroregionu a Den Horního Pomoraví jako společnou akci 1x ročně
Odchod p. Sobotík.
14) Doporučuje (25/02/14) Valné hromadě schválit Zprávu o činnosti Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko za rok 2009.
PRO: 4
15) Bere na vědomí (25/02/15) žádost firmy Autokredit s.r.o. a nesouhlasí s její účastí na
Poradenském dni mikroregionu Zábřežsko.
PRO: 4

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu:

Schválil:

dle dohody

Ing. Zdeněk Kolář
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Dne 1.3.2010 zapsala: Ing. Kateřina Vitásková
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