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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 02 
konané dne 15.03.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Postřelmov 

 
 

 
Jednání zahájeno ve 13:00 hod. 

Počet stran: 3 
 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno 24 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 
 

 

Program: 
 

1. Inventarizace majetku a závazků Svazku 
2. Provádění vnitřních rozpočtových změn 

3. Priority rozvoje Svazku pro období 2011–2014 

4. Den mikroregionu Zábřežsko 2011 
5. Harmonogram setkávání orgánů Svazku 2011 

6. Podpora kulturních akcí z rozpočtu Svazku v roce 2011 
7. Návrh projektu Svazku do POV 2012 

8. Ostatní 

 

 

Usnesení: 
 
11/03/15/01 

VH schvaluje inventarizační zápis inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků 
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2010. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventurní 

rozdíly. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

22 22 0 0 

  

 

11/03/15/02 
VH potvrzuje zmocnění Rady mikroregionu k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní 

celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu Svazku na příslušný kalendářní rok, a to maximálně do 
výše 50.000 Kč na jedno rozpočtové opatření.  

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 
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11/03/15/03 

VH schvaluje priority rozvoje Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro období 2011 2014 v upraveném 

znění. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 

 
Příloha č. 1 – Priority rozvoje 
 
 

11/03/15/04 

VH bere na vědomí informace týkající se organizace Dne mikroregionu Zábřežsko, který se uskuteční ve 
Štítech dne 28.05.2011. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 

 
Příloha č. 2 – Informace Den mikroregionu Zábřežsko 
 
 

11/03/15/05 

VH bere na vědomí harmonogram setkávání orgánů Svazku v roce 2011. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 

 

Příloha č. 3 – Harmonogram setkávání 
 

 
11/03/15/06 

VH souhlasí s myšlenkou podpořit kulturní a sportovní akce pořádané v obcích Svazku v roce 2011. VH 

za tímto účelem uvolňuje z rozpočtu Svazku finanční prostředky ve výši 100.000 Kč a stanovuje podporu 
max. ve výši 10.000 Kč na 1 akci. O udělení podpory rozhoduje Rada mikroregionu. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

24 24 0 0 

 
Podmínky pro poskytnutí příspěvku budou schváleny Radou mikroregionu. 
 
 

11/03/15/07 
VH nesouhlasí s dopracováním navrženého projektu Svazku – pořízení štěpkovače, za účelem jeho 

podání do POV 2012. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

24 24 0 0 

 

 

 
  



 

 

3 

K projednání ve členských obcích: 

 Projednat v zastupitelstvech obcí možnost uskutečnit v obci Den mikroregionu Zábřežsko v příštím 

roce případně i v následujících letech. Bude znovu otevřeno na jednání VH v červnu 2011. 

 Přemýšlet nad projektem, na který by mohla být za Svazek podána žádost o příspěvek z Programu 

obnovy venkova 2012. Prostor pro návrhy bude otevřen na jednání VH v červnu 2011. 

 

Souhlas s umístěním znaku obce na webu Svazku 

Na webových stránkách Svazku www.zabrezsko.cz jsou v sekci „Obce mikroregionu“ umístěny přímé linky 

na všechny členské obce Svazku. Přímý link obsahuje název obce a její znak nebo pečeť. K tomu, aby 
bylo možné na internetových stránkách zveřejnit tento znak, je třeba ze strany obce zaslat písemný 

souhlas tajemnici Svazku. 

 
 

Dne 23.03.2011 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
 

 
    

http://www.zabrezsko.cz/


Priority rozvoje Svazku pro období 2011-2014 

 

 

 Vyvíjet úsilí k dobudování rychlostní komunikace R 44 v úseku Mohelnice – Šumperk 

 

 Vyvíjet úsilí k řešení přemostění železničního koridoru v Mohelnici (směr Úsov) 

 

 Vyvíjet úsilí k výstavbě a opravám komunikací v majetku Olomouckého kraje  

 

 Výstavba a opravy místních komunikací 

 

 Budování cyklotras a cyklostezek 

 

 Dobudování vodovodu v obcích Svazku  

 

 Odkanalizování obcí Svazku včetně budování ČOV 

 

 Využití obnovitelných zdrojů pro ekologizaci obcí Svazku  

 

 Řešení komunitního kompostování 

 

 Podpora veřejných koupališť v obcích Svazku a realizace plaveckého areálu ve městě 

Zábřeh 

 

 Výstavba sportovišť a dětských hřišť 

 

 Podpora aktivit seniorů a podpora mladých rodin 

 

 Podpora nové občanské výstavby 

 

 Obnova budov v majetku měst a obcí Svazku  

 

 Obnova kulturních památek 
 

 Podpora významných kulturních a sportovních akcí konaných v rámci mikroregionu 

Zábřežsko 

 

 Podpora řešení nevyužívaných či opuštěných areálů (brownfieldů), odstraňování starých 

ekologických zátěží 



 
 

Den Mikroregionu Zábřežsko 
 

 
Termín konání:   28. května 2011 

Místo konání:    město Štíty 
Hlavní kontaktní osoba:  S. Macková – TIC Štíty, tel. 583 440 109, e-mail: mackova@stity.cz 

Termín pro odeslání návratek: 31. březen 2011 (odeslat na mackova@stity.cz) 

 
 

Den Mikroregionu je příležitostí k vzájemnému setkání občanů a zástupců obcí, ale především také 
k představení každé obce, zviditelnění obecních zajímavostí a prezentaci místních spolků. K tomu je 

nezbytná spolupráce členských obcí, a to v pěti oblastech: 

 
1. Prezentace obce – vlastní expozice na stánku 

2. Sportovní turnaje – turnaj v malé kopané a turnaj v nohejbalu 
3. Kulturní představení 

4. Cukrářská soutěž 
5. Výstava mysliveckých trofejí 

 

Ad. 1 
Prezentace obce 

Nabízíme Vám prezentaci obce ve stánku, kde můžete vystavit např. kroniky obce, pohlednice, 
výrobky dětí, nejlepší prezentací je ochutnávka místních produktů, apod. Samozřejmostí je zajištění 

osob, které se postarají o obsluhu stánku. Město Štíty má k dispozici 10 stánků, které budou přiděleny 

obcím dle došlého pořadí přihlášek na Den mikroregionu. Ostatní obce si musí zajistit vlastní stánek. 
 

Ad. 2 
Sportovní turnaje 

Turnaj v malé kopané – 5 hráčů + 3 náhradníci 
Turnaj v nohejbale – 3 hráči + 2 náhradníci 

Sportovci obdrží poukázku na stravu ve výši 60,-Kč/1 hráč. 

 
Ad. 3 

Kulturní představení 
V rámci programu proběhnou taneční, pěvecká a jiná vystoupení. Celkem jsou k dispozici dva 

dvouhodinové bloky. Informujte nás prosím, jaké kulturní vystoupení nabízí Vaše obec. V případě 

velkého zájmu ze strany obcí si vyhrazujeme právo výběru vystoupení. Dopravu vystupujících hradí 
vysílající obec, občerstvení ve výši 60,- Kč/osoba zajistí město Štíty. 

 
Ad. 4 

Cukrářská soutěž 
Soutěž o nejlepší dezert Mikroregionu Zábřežsko spočívá v zapojení občanů z jednotlivých obcí, kteří 

budou mít zájem upéct svůj vlastní soutěžní cukrářský výrobek. Hotové sladkosti přivezou ráno v den 

konání akce. Sladkosti budou vystaveny v zasedací místnosti Městského úřadu Štíty od 9,30 do 13,00 
hodin. Pak bude veřejná ochutnávka. 

 
Ad. 5 

Výstava mysliveckých trofejí 

Výstava mysliveckých trofejí se bude konat v Sokolovně. Zapojit se mohou všechna myslivecká 
sdružení z obcí Mikroregionu. Bude nezbytné přivézt trofeje do Štítů min. 3 dny před konáním akce. 

 
  

mailto:mackova@stity.cz
mailto:mackova@stity.cz
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Předpokládaný program 

  9,00   Zahájení, seznámení s programem, přivítání hostů 

  9,10   Proslov starosty města a hostů 
  9,20 – 11,00  I. blok vystoupení 

  9,30  Zahájení sportovního turnaje v malé kopané na hřišti TJ SOKOL 
  9,30  Zahájení turnaje v nohejbale na tenisových kurtech 

  9,30  Otevření výstavy mysliveckých trofejí v Sokolovně 

  9,30 – 13,00 Výstava cukrářských výrobků v Zasedací místnosti MěÚ Štíty 
11,00 – 13,00 Vystoupení Malá moravská kapela AK 

13,00 – 15,00 II. blok vystoupení 
15,00  Vyhodnocení soutěžících ve sportovních turnajích a v cukrářské soutěži 

15,30  Ukončení a závěrečné rozloučení 
 

 

 
 



1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11

27.01. 03.03. 

Postřelmov

21.04. 

Štíty

26.05. 

Dubicko

08.09. 

Rovensko
20.10. 24.11.

15.03. 07.06. 20.09. 06.12.

15.03. 20.09.

Valná hromada 

Poradenský den

aktivita/měsíc

Rada mikroregionu

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

HARMONOGRAM SETKÁVÁNÍ PRO ROK 2011
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