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I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

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

 
 

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

25/10/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 25.10.2013 dle předloženého návrhu. 

PRO: 4  NEPŘÍTOMEN: 1 

25/10/02 

Schvaluje dar ve výši Kč 5.400,-- pro PaedDr. Zdeňka Doubravského, bytem Závořická 517, 789 69 
Postřelmov jako poděkování za spolupráci při tvorbě publikace o zaniklé vsi Závořice a pověřuje 

předsedu a místopředsedu podpisem darovací smlouvy. 

PRO: 4   NEPŘÍTOMEN: 1 

25/10/03 

Bere na vědomí oznámení o ukončení smlouvy o úschově zastřešeného mobilního podia mezi 
Svazkem a obcí Dubicko ke dni 22.12.2013. 

PRO: 5 

25/10/04 

Schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi Svazkem obcí mikroregionu Zábřežsko a městem 

Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, IČ 003 03 640, která se týká úschovy zastřešeného 
mobilního podia. 

PRO: 5  

25/10/05 

Schvaluje uzavření komisionářské smlouvy mezi Svazkem a Zábřežskou kulturní, s. r. o., 

Československé armády 835/1, Zábřeh, IČ 277 62 661, která se týká prodeje předem neurčeného 
počtu kusů knihy Závořice. Příběh vesnice zatopené rybníkem. 
PRO: 5 
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III. Informace bez usnesení 

Prodej publikace o Závořicích - živnost 

Rada mikroregionu projednala možnost zřízení volné živnosti „Výroba, obchod a služby jinde 
nezařazené“ za účelem prodeje publikace o Závořicích přímo Svazkem. V současnosti nebude živnost 

zřizována a za účelem prodeje knih bude uzavřena komisionářská smlouva. Na jednání byla dále 
řešena cena pro prodej publikace. 

Projekt Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

Pan starosta John informoval Radu mikroregionu o projektu Svazu měst a obcí ČR (SMO) „Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“. Město Zábřeh bylo SMO osloveno za účelem zapojení se do tohoto projektu. Projekt je 

financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho nositelem je SMO. Doba 

trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015. SMO na webových stránkách projektu 
http://www.obcesobe.cz uvádí, že projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné 

a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodech obcí s rozšířenou působností. 
Výstupem projektu je zpracování strategických dokumentů ze 4 oblastí. Uznatelnými náklady projektu 

jsou pouze mzdy realizačního týmu. Město Zábřeh se do tohoto projektu nebude zapojovat 
a nedoporučuje toto ani Svazku. 

Plnění rozpočtu MAS Horní Pomoraví k 30.09.2013 

Pan starosta Sobotík, člen Správní rady MAS HP, informoval Radu mikroregionu o plnění rozpočtu MAS 
HP k 30.09.2013. Příjmy celkem = Kč 2.924.578,--, výdaje celkem = Kč 2.238.737,--. Revolvingový 

úvěr ve výši Kč 1.200.000,-- splacen v červnu částkou Kč 1.000.000,--, v září částkou Kč 200.000,--. 
 

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 01.11.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

http://www.obcesobe.cz/

