
 

 

 

1 

 

 

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 
konané dne 11. 12. 2006 v Zábřeh 

 

 

Jednání zahájeno v 13:30 hod 
Počet stran: 2  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 20 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášení schopná 

Program: 

 II.rozpočtová změna 2006  

 rozpočtové provizorium 2007 

 rozpočtový výhled 

 

1. II.rozpočtová změna 2006 
 

Usnesení: 

 06/12/11/01 

Valná hromada schvaluje II.rozpočtovou změnu – prosinec 2006 v předloženém znění 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

20 20 0 0 

  

Příloha č.1 II. rozpočtová změna – prosinec 2006 

 

2.         rozpočtové provizorium 2007 
 

Usnesení: 

 06/12/11/02 

Valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši 1/12 podílu skutečných 

příjmů a výdajů roku 2006 za měsíc – podkladem je výkaz FIN 2-12M výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtů ÚSC a DSO za období 11.2006. 
 

V období rozpočtového provizoria: 

1. mikroregion hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz Svazku obcí Mikroregionu 

Zábřežsko, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků  
2. hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.  

 

Rozpočtové provizorium v příjmech:    112 167,- Kč 
(příjmy po konsolidaci k uvedenému datu činily  1 346 000,- Kč) 
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Rozpočtové provizorium ve výdajích:    41 417,- Kč 

(výdaje po konsolidaci k uvedenému datu činily 497 000,- Kč) 

 
Rozpočtové provizorium bude platit až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

20 20 0 0 

 
Příloha č.2  Návrh uplatnění rozpočtového provizoria 

 

 

3.         rozpočtový výhled 

 06/12/11/03 

Valná hromada stanoví, že rozpočtový výhled bude aktualizován při stanovení rozpočtu na rok 2007 

 
 

4.         přednádraží Zábřeh 
Starostové obcí byli vyzváni starostou města Zábřeh aby se vyjádřili k projektu přednádražního 
prostoru v Zábřehu ve vztahu k předpokládané potřebě parkovacích míst dle svých možností 

posouzení situace. 

Usnesení: 

 06/12/11/04 

Valná hromada doporučuje maximalizovat počet parkovacích míst v přednádražím prostoru na 

nejméně 100 parkovacích míst, z důvodu intenzivního využívání přednádražního prostoru pro 

parkování také občany obcí v mikroregionu Zábřežsko 
 

 

 

19.12.2006   13:00 hod.     Rada mikroregionu 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Zábřeh 13.12.2006 

zapsala: Anna Bartošová   Schválil: Ing.Zdeněk Kolář 

                                                                          Předseda Svazku obcí  
   Mikroregionu Zábřežsko 

 


