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I. Prezence – přítomní 
Dubicko:  Mgr. Václav Hampl 

Jedlí:  Ing. Zdeněk Axmann 
Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 

Rovensko: Josef Šincl 

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

II. Program: 
1. Kontrola usnesení 

2. I. rozpočtová změna 2018 

3. Odpisový plán 2018 
4. Inventarizace 2017 

5. Výroční zpráva za rok 2017 
6. Zábřežsko kompostuje – smlouvy o výpůjčce 

7. Oprava značení cyklotrasy č. 6229 

8. Dopis hejtmana - GDPR 
9. Ostatní 

Od 9:00 h diskuse k: 
10. GDPR 

11. Odpady Olomouckého kraje 
 

III. Rada mikroregionu: 

22/02/01 
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 22.02.2018. 

PRO: 5 

22/02/02 

Doporučuje VH schválit I. rozpočtovou změnu roku 2018. 

PRO: 5 

22/02/03 

Doporučuje VH schválit Odpisový plán Svazku na rok 2018 včetně přílohy č. 1. 
PRO: 5 

22/02/04 
Doporučuje VH schválit inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2017. 

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
PRO: 5 

22/02/05 
Doporučuje VH schválit Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2017. 

PRO: 5 
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22/02/06 

Schvaluje smlouvu o výpůjčce domovních kompostérů pořízených v rámci projektu „Zábřežsko 

kompostuje“ s obcí Dubicko. 
PRO: 5 

22/02/07 
Schvaluje smlouvu o výpůjčce domovních kompostérů pořízených v rámci projektu „Zábřežsko 

kompostuje“ s obcí Horní Studénky. 

PRO: 5 

22/02/08 

Schvaluje smlouvu o výpůjčce domovních kompostérů a štěpkovače pořízených v rámci projektu 
„Zábřežsko kompostuje“ s obcí Kosov. 

PRO: 5 

22/02/09 
Schvaluje smlouvu o výpůjčce domovních kompostérů a štěpkovače pořízených v rámci projektu 

„Zábřežsko kompostuje“ s obcí Leština. 
PRO: 5 

22/02/10 
Schvaluje smlouvu o výpůjčce domovních kompostérů pořízených v rámci projektu „Zábřežsko 

kompostuje“ s obcí Lukavice. 

PRO: 5 

22/02/11 

Souhlasí s opravou značení cyklotrasy č. 6229. 
PRO: 5 

 

Od 9:00 h následovala společná diskuse, na které bylo dle prezenční listiny přítomno 16 zástupců 
členských obcí.  

GDPR 
Nejprve byla diskutovaná problematika implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(General Data Protection Regulation – GDPR) zejména v souvislostech zřízení pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Tuto osobu pro členské obce svazek nemá v úmyslu zajišťovat ani zaštiťovat. Jedním 

z důvodů je skutečnost, že svazek nemá žádné faktické zaměstnance, jeho fungování i činnost je 

zabezpečována prostřednictvím města Zábřeh. Ani žádná ze členských obcí svazku není v současnosti 
připravená zaměstnat či sjednat pověřence, který by vykonával činnost pro všechny obce svazku. 

Odpady Olomouckého kraje 
Následně byla otevřena diskuse k problematice likvidace komunálních odpadů v Olomouckém kraji. 

Od roku 2024 už nebude možné směsný komunální odpad bez úpravy ukládat na skládky. Za účelem 

řešení této problematiky byl v roce 2015 založen Spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. Přítomné obce 
vyjádřily nesouhlas s aktuálním řešením Olomouckého kraje, který za účelem využívání zbytkových 

směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje navrhuje založit akciovou společnost 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.  

Starosta Zábřeha František John sdělil, že je dlouhodobou strategií města využívat pro odpadové 

hospodářství městskou firmu EKO servis Zábřeh s.r.o. a její služby nabízet i v regionu. Jakékoliv aktivity 
nové odpadové společnosti, které by se překrývaly s působností stávající městské firmy, budou městem 

velmi pečlivě a obezřetně vyhodnocovány. Ve stávající strategii rozvoje městské firmy je vybudování 
překladiště pro úpravu, lisování a kontejnerování odpadu s využitím stávající železniční vlečky 

na Leštinské, což je plně v souladu s krajskou koncepcí, která vzešla z jednání spolku Odpady 
Olomouckého kraje. Díky tomuto opatření by se zvýšila mobilita odpadu jako komodity a možnost 

dopravy na další zařízení. Již v letošním roce EKO servis testuje možnosti likvidace odpadu na ZEVO 

Brno. Dále se přítomní zabývali legislativní úpravou a trendy odpadového hospodářství v EU a ČR. 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 
Dne 26.02.2018 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

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


