
 

 

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.: 4 záznam jednání 

konaná dne 20. 2. 2007, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 

 

Jednání zahájeno v  13:00 hod.  

Počet stran: 3 

 

I. Prezence 

Přítomní:  

Zábřeh:        Ing. Zdeněk Kolář (odchod 13:40)    

Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 

Rovensko:    Stanislav Doleček 

Dubicko:      Josef Sobotík 

 

                                 

  

 

            

tajemník:      Ing. Barbora Balcárková 

 

hosté:            Bc. Jiří Karger, Charita Zábřeh 

                      Bc. Josef Zika, Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežsko 

 

 II.  Rada svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 

1) bere na vědomí (20_02_01)  kontrolu plnění úkolů z 3. Rady mikroregionu 

2) jmenuje (20_02_02) tajemnicí Svazku obcí Ing. Barboru Balcárkovou 

      PRO: 4   

      PROTI: 0 

3) jmenuje (20_02_03) správcem rozpočtu Svazku obcí Ing. Barboru Balcárkovou 

PRO: 4 

PROTI: 0 

4) bere na vědomí (20_02_04)  podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu č. 2 Programu 

obnovy venkova Olomouckého kraje na akci Strategie rozvoje Zábřežska pro období 2007 – 2013. 

Celkové náklady akce jsou 509 tis. Kč, spoluúčast Svazku obcí je 210 tis. Kč. v r. 2007, 
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požadovaná výše příspěvku 299 tis. Kč. 

V průběhu měsíce dubna 2007 rozešle KÚOK oznamující dopisy o hodnocení žádosti. V případě 

přiznání dotace bude sepsána smlouva s vítězem výběrového řízení ing. Ivo Škrabalem, Centrum 

pro komunitní práci, Dolní náměstí 12, Přerov. 

5) schvaluje (20_02_05)  Zakládací listinu a jednací řád Řídící skupiny KPSS Zábřežsko s platností 

do 30.6.2007. 

Informace o komunitním plánu poskytl členům rady Bc. Jiří Karger a Bc. Josef  Zika. První 

komunitní plán Zábřežska má být vydán na přelomu roku 2007/2008 a má sloužit jako podklad 

pro získání dotací z fondů EU do oblasti sociálních služeb na Zábřežsku. 

 

Zakládací listina a jednací řád byly předloženy na jednání rady mikroregionu v r. 2006 s tím, že 

byly vzaty na vědomí – nepostačující. Z tohoto důvodu došlo ke schválení těchto dokumentů. 

 

Bc. Karger objasnil způsob financování mzdových a provozních nákladů, které se týkají 

koordinátora akce Bc. Josefa Ziky. Finančně z dotace jsou tyto náklady pokryty do 30.6.2007. 

V této souvislosti požádal o možnost finančního spolufinancování Radu Mikroregionu Zábřežsko. 

Stanislav Doleček vyzval zástupce Charity, aby starostům obcí mikroregionu předložili konkrétní 

výstupy programu, hodnocení projektu a přesný výčet položek, na které byly finanční prostředky 

z programu SROP využity s tím, že  

 u každého opatření bude uvedena výše nákladů a způsoby jeho financování. 

 u každého opatření bude uvedeno, která instituce se bude podílet na jeho financování 

 tyto podklady připraví Charita jako podklady na jednání rady mikroregionu konaného 

dne 10.4.2007 a poté budou předloženy na jednání Valné hromady 

 

6) bere na vědomí (20_02_06) informace o konání Dne mikroregionu. Rozhodnutí o konání a 

obci, ve které se bude Den mikroregionu konat, určí Valná hromada dne 20.3.2007. 

7) bere na vědomí (20_02_07) informace o konání Vzdělávacího semináře pro odbornou 

veřejnost, který se uskuteční dne 16.4.2007 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 

v Zábřehu. 

8) bere na vědomí (20_02_08) informace o projektu Venkov je můj domov a možnosti 

kontaktovat vhodné osoby na zapojení do projektu v obcích mikroregionu. 

9) nesouhlasí (20_02_09)  s konáním prezentační akce podle nabídky firmy BG SYS HT 

Pardubice, zástupce Poborská Lenka, v rámci setkání Valné hromady mikroregionu. 

Prezentace se měla týkat vysprávkové hmoty na výtluky na silnicích apod. 

PRO: 3 
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PROTI: 0 

Odůvodnění: Valná hromada mikroregionu neřeší komerční záležitosti. 

 

10) Termín dalšího jednání rady mikroregionu:   10.4. 2007 ve velké zasedací místnosti MěÚ 

Zábřeh. 

 

 

 

 

zapsala dne 26.2.2007 Ing. Barbora Balcárková              Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 

                                                                                              předseda Svazku obcí  

               Mikroregionu Zábřežsko 


