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Zápis ze 5. jednání Rady mikroregionu 

konaného dne 28.05.2015, MěÚ Zábřeh 

 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 h  

Počet stran: 3 
 

 

I. Prezence - přítomní 
Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 

Rovensko: Josef Šincl 
Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
 

II. Rada mikroregionu: 

28/05/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 28.05.2015 dle předloženého návrhu. 
PRO: 4 

28/05/02 

Bere na vědomí informace Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh k možnostem rozšíření 
mapového serveru města Zábřeh a porovnání nabídek Atomicon s.r.o., PozGeo, s.r.o. a Gplus spol. s r.o. 

Žádné z nabídek nevyužije. 
PRO: 4 

28/05/03 

Nesouhlasí s prezentacemi firem Atomicon s.r.o., PozGeo, s.r.o. a Gplus spol. s r.o. na jednání Valné 
hromady. 

PRO: 4 

28/05/04 

Bere na vědomí akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“. 

PRO: 4 

28/05/05 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 

Brníčko, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 
investiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Brníčko na části nákladů 

projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která se 

týká obce Brníčko, maximálně však ve výši 28.000,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 
PRO: 4 

28/05/06 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 

Brníčko, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 

neinvestiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Brníčko na části 
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nákladů projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, 

která se týká obce Brníčko, maximálně však ve výši 7.200,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 4 

28/05/07 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí Horní 
Studénky, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci 

poskytnuta investiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Horní 

Studénky na části nákladů projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části 
Mikroregionu Zábřežsko“, která se týká obce Horní Studénky, maximálně však ve výši 5.500,00 Kč, a 

tuto dotaci přijmout. 
PRO: 4 

28/05/08 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 
Kosov, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 

investiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Kosov na části nákladů 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která se 

týká obce Kosov, maximálně však ve výši 7.000,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 
PRO: 4 

28/05/09 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 
Nemile, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 

investiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Nemile na části nákladů 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která se 

týká obce Nemile, maximálně však ve výši 11.000,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 4 

28/05/10 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 
Postřelmov, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci 

poskytnuta neinvestiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Postřelmov 
na části nákladů projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu 

Zábřežsko“, která se týká obce Postřelmov, maximálně však ve výši 19.200,00 Kč, a tuto dotaci 

přijmout. 
PRO: 4 

28/05/11 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí Rájec, 

a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 

investiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Rájec na části nákladů 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která se 

týká obce Rájec, maximálně však ve výši 12.500,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 
PRO: 4 

28/05/12 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí Rájec, 
a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 

neinvestiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Rájec na části nákladů 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která se 

týká obce Rájec, maximálně však ve výši 1.200,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 
PRO: 4 

28/05/13 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, městem 
Zábřeh, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 

neinvestiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu města Zábřeh na části 
nákladů projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, 

která se týká města Zábřeh, maximálně však ve výši 88.000,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 4 
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28/05/14 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 

Zborov, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta 
investiční dotace v takové výši, která odpovídá 10 % povinnému podílu obce Zborov na části nákladů 

projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, která se 
týká obce Zborov, maximálně však ve výši 5.500,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 4 

28/05/15 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

poskytovatelem, městem Zábřeh, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, a to v takové 
výši, která odpovídá 90 % celkových neinvestičních nákladů projektu „Systém odděleného sběru BRKO 

a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“, maximálně však ve výši 1.112.400,00 Kč, a tuto dotaci 

přijmout. 
PRO: 4 

28/05/16 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

poskytovatelem, městem Zábřeh, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které 
bude příjemci poskytnuta taková výše návratné finanční výpomoci, která odpovídá 90 % celkových 

investičních nákladů projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu 

Zábřežsko“, maximálně však ve výši 625.500,00 Kč, a tuto dotaci přijmout. 
PRO: 4 

28/05/17 
Doporučuje VH schválit celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014 

a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2014 bez výhrad. 
PRO: 4 

 
 

III. Informace bez usnesení: 

Na jednání byly starostům Rady mikroregionu předány informace k organizaci Dne mikroregionu 

Zábřežsko (30.05.2015). 

Na jednání Valné hromady pozvat senátora Mgr. Zdeňka Brože a senátorku MUDr. Alenu Šromovou. 
Účel setkání: seznámení se se starosty mikroregionu Zábřežsko.  

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 02.06.2015 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


