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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 3 

ze dne 11.06.2015, Městský úřad Zábřeh 
 

 
Jednání zahájeno ve 14:00 h 

Počet stran: 3 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 20 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

Program: 
1. Závěrečný účet Svazku za rok 2014 

2. Projekt OPŽP „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území mikroregionu Zábřežsko“ 
– akceptace žádosti o dotaci a její schválení, smlouvy s obcemi 

3. Ostatní 

- GIS aplikace a mapové servery 
- Den mikroregionu Zábřežsko 

4. Setkání se senátorem Mgr. Zdeňkem Brožem a senátorkou MUDr. Alenou Šromovou 
 

 

Usnesení: 

15/06/11/01 

Schvaluje 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: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/02 

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: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/03 

Schvaluje 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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/04 

Schvaluje 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 nákladů projektu „Systém 
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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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/05 

Schvaluje 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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/06 

Schvaluje 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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/07 

Schvaluje 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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/08 

Schvaluje 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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/09 
Schvaluje 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 přijímá. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/10 
Schvaluje 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 přijímá. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/11 
Schvaluje 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 přijímá. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/12 
Schvaluje 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 
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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 přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/13 

Schvaluje 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 přijímá. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/06/11/14 
Schvaluje 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 přijímá. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Informace bez usnesení: 

GIS aplikace a mapové servery 
Na jednání byla otevřena otázka pořizování GIS aplikací a mapových serverů. Rada mikroregionu se touto 

problematikou podrobně zabývala na dvou svých posledních jednáních. Na tomto základě předseda Svazku 
upozornil přítomné starosty VH na úskalí, která jsou s pořízením těchto aplikací spojená. Dále informoval, 

že město Zábřeh buduje svůj vlastní mapový server, který může být po otestování představen obcím. 

Den mikroregionu Zábřežsko 
Pan starosta Lukavice poděkoval městu Štíty za organizaci Dne mikroregionu a vyzval ostatní k hojnější 

účasti zástupců obcí na příštích ročnících této akce. Následující Den mikroregionu se uskuteční 18.06.2016 
v Rovensku. 

Setkání starostů se senátory 

Se senátorem Mgr. Zdeňkem Brožem a senátorkou MUDr. Alenou Šromovou starostové diskutovali na různá 
aktuální témata. 

 

Dne 15.06.2015 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 
 

 

 
 

 
 

 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko     


