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

Záznam jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 15
konané dne 15.9.2009 ve velké zasedací místnosti MěÚ Zábřeh
Jednání zahájeno ve 13:45 hod.
Počet stran: 3
Přítomni: dle prezenční listiny
Přítomno 18 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná
Program:
Zahájení a seznámení s programem
1. Aktualizace akčního plánu Integrované strategie
2. Obnova staveb drobné architektury v obcích Svazku
3. Různé
– mapa mikroregionu Zábřežsko
- Den mikroregionu Zábřežsko 2010
- výstava o mikroregionu Zábřežsko
- způsob hlasování Valné hromady dle Stanov
- Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
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Usnesení:
09/09/15/01
Valná hromada schvaluje provedení aktualizace akčního plánu Integrované
strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 -2013.
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

18

18

0

0

09/09/15/02
Valná hromada ruší usnesení č. 09/06/16/06, které zní „Valná hromada schvaluje
příspěvek v maximální výši 50 000,- Kč na 1 akci v rámci obnovy staveb drobné
architektury místního významu v roce 2009. Celkem budou podpořeny 4 akce
obnovy staveb drobné architektury.“
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

18

18

0

0

09/09/15/03
Valná hromada ukládá tajemnici mikroregionu provést předběžné
poptávkové řízení na zhotovení informační vývěsky s mapou mikroregionu
Zábřežsko formátu A0, laminovanou na tvrdé podložce, zarámovanou.
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

18

18

0

0

Výsledek poptávkového řízení bude předložen na příštím jednání Valné hromady.

09/09/15/04
Valná hromada souhlasí s uskutečněním Dne mikroregionu Zábřežsko v roce
2010 ve městě Štíty.
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

18

18

0

0

Paní Macková z města Štíty vstoupí do jednání se členskými obcemi Svazku tak, aby byl
program akce hotov v únoru 2010.

Výstava o mikroregionu Zábřežsko
Přítomní zástupci obcí byli informováni o probíhající výstavě s názvem Zastav se
člověče … obdivuj řemeslnou krásu a tradice Zábřežska. Výstava byla v Muzeu
Zábřeh zahájena dne 9.9.2009 vernisáží a potrvá do 17.11.2009. Výstava byla finančně
podpořena z rozpočtu Svazku.
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Způsob hlasování Valné hromady
Na jednání byl citován článek V. odstavec 2. Stanov Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko, ve kterém jsou mimo jiné stanovena pravidla rozhodování Valné
hromady:
… „Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 3/5 většina členů
a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.“
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
Každému ze zástupců členských obcí byl na jednání předán dar – kniha Pradědovy
pohádky aneb pohádkový cestopis do Jeseníků, který Svazku věnovalo Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu. Nepřítomným bude kniha zaslána poštou.

Zábřeh 17.9.2009

Schválil:

Ing. Zdeněk Kolář
předseda
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

zapsala: Ing. Kateřina Vitásková

3

