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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

 
 
 

 
 

Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 01 
konané dne 16.12.2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh 

 
 

 
Jednání zahájeno ve 14:00 hod. 
Počet stran: 5 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 19 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

 
Program: 
 

1. Představení Svazku a jeho činnosti v období 2007-2010 

2. Představení zástupců členských obcí 
3. Volba zástupců obcí mikroregionu do Rady mikroregionu 

4. Podpisové vzory (3 zvolení členové Rady mikroregionu) 
5. III. rozpočtová změna 2010 

6. Rozpočet Svazku pro rok 2011 
7. Zpráva o činnosti Svazku za období 2007 – 2010 

8. Projednání aktualizace akčního plánu Integrované strategie regionu Zábřeţsko 

9. Ostatní 
- aktuální informace k POV 2011 

- aktuální informace k Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém 
kraji v roce 2011 

- činnost a financování MAS Horní Pomoraví, forma spolupráce se Svazkem obcí 

Mikroregionu Zábřeţsko (Ing. Anna Bartošová, MAS HP)  
- informace k Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
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Usnesení: 
 

 10/12/16/01 

VH stanovuje počet členů Rady mikroregionu na 5 osob ve sloţení předseda, místopředseda a 3 
členové. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrţelo se 
hlasování 

19 19 0 0 

  
 

 10/12/16/02 

VH volí předsedou Svazku obcí Mikroregionu Zábřeţsko  

   RNDr. et Mgr. Františka Johna, Ph.D., starostu města Zábřeh 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrţelo se 
hlasování 

19 18 0 1 

 

 
 10/12/16/03 

VH volí místopředsedou Svazku obcí Mikroregionu Zábřeţsko 

pana Josefa Šincla, starostu obce Rovensko 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrţelo se 

hlasování 

19 18 0 1 

 

 
 10/12/16/04 

VH volí členy Rady mikroregionu 

pana Jaroslava Nimrichtra, starostu obce Postřelmov 

pana Josefa Sobotíka, starostu obce Dubicko 

Bc. Jiřího Vogela, starostu města Štíty 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrţelo se 

hlasování 

19 16 0 3 

 
 

 10/12/16/05 
VH schvaluje dispoziční oprávnění pro styk s peněţním ústavem. 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrţelo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 
Pozn. Dispoziční oprávnění mají: RNDr. et Mgr. František John, Ph.D., Josef Šincl,  
Jaroslav Nimrichtr. 
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 10/12/16/06 
VH schvaluje III. rozpočtovou změnu 2010 v předloţeném znění. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrţelo se 
hlasování 

19 19 0 0 

 
 

 10/12/16/07 
VH schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřeţsko pro rok 2011, a to: 

Příjmy        179 000,-- Kč 

Výdaje        599 000,-- Kč 
Financování (zapojení zůstatku z minulých let)   420 000,-- Kč 

a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrţelo se 
hlasování 

19 19 0 0 

 
 

 10/12/16/08 
VH schvaluje Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřeţsko za období 2007-2010. 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrţelo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 
 

 10/12/16/09 
VH schvaluje zaktualizovaný Akční plán strategického dokumentu Integrovaná strategie rozvoje 

regionu Zábřeţsko na období 2007-2013 (aktualizace listopad 2010). 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrţelo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 
 

 10/12/16/10 
VH bere na vědomí informace podané k POV 2011 a k Programu podpory kultury a památkové 

péče v Olomouckém kraji v roce 2011. 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrţelo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 
 

Informace k POV 2011 

Olomouckého kraje ve čtvrtek dne 16.12.2010 schválila podmínky pro vyhlášení Programu obnovy 

venkova 2011. V podmínkách POV od roku 2010 došlo k změně a to, ţe ţádosti o příspěvek jiţ nebyly 
podávány prostřednictvím ORP s Vaší pomocí, ale přímo na Krajský úřad v Olomouci. 

POV je určen pro obce do 2 000 obyvatel. 

 
Schválené oblasti podpory: 

Oblast podpory č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 
Oblast podpory č. 2  Podpora realizace integrovaných projektů venkovských mikroregionů 

Oblast podpory č. 3  Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 
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Důleţité termíny: 

Vyhlášení Programu obnovy venkova 2011 20.12.2010              

Termín ukončení podávání ţádostí  25.02.2011 do 12:00 hod. 
 

Ţádosti o podporu je moţné podávat poštou na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, nebo osobně na odbor strategického rozvoje kraje, budova RCO, 

kancelář č. 1219 ve 12 patře.  

Informace a formuláře k POV 2011 jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje  www.kr-
olomoucky.cz (na titulní straně v pravé části obrazovky stačí kliknout na logo POV 2011). 

 
 

Informace k Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje ve pondělí dne 13.12.2010 schválilo Program podpory kultury a 

památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011, včetně Zásad tohoto programu.  

 
Celý program se skládá ze tří dílčích programů: 

1. program Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji 
- Jeho cílem je záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve špatném 

technickém stavu. Ţadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci kulturních 

památek, které se nachází na území Olomouckého kraje. 
 

2. program Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji 
- Jeho cílem je záchrana a obnova staveb drobné architektury a objektů, které nejsou 

prohlášeny za kulturní památky, ale mají místní význam. Ţadateli mohou být všichni vlastníci, 
případně nájemci těchto drobných objektů. 

 

3. program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji 
- Cílem programu je podpora a rozšíření různých typů hodnotných kulturních aktivit na území 

Olomouckého kraje. Ţadatelem můţe být fyzická nebo právnická osoba organizující či 
realizující danou kulturní aktivitu. 

Důleţité termíny: 

Vyhlášení dílčích programů   20.12.2010              
Termín ukončení podávání ţádostí  02.02.2011 

 
Informace a formuláře ke všem programům jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje 

www.kr-olomoucky.cz – odkaz Granty a dotace > Krajské zdroje > Příspěvky z rozpočtu. 

 
 

Činnost a financování MAS Horní Pomoraví o.p.s., forma spolupráce se Svazkem obcí 
Mikroregionu Zábřežsko (Ing. Anna Bartošová, MAS HP)  

Ing. Anna Bartošová, ředitelka MAS HP, společně s Ing. Jiřím Mazákem, předsedou dozorčí rady MAS HP, 
prezentovala přítomným členům VH Svazku výsledky činnosti MAS HP v roce 2010, předala informace o 

nových zástupcích v Programovém výboru a Výběrové komisi, a dále nastínila problematiku financování 

činnosti MAS HP v dalších letech, kdy MAS HP navrhuje 3 moţné způsoby řešení: 

1. Trojí ceník služeb (platící x neplatící x nečlenové) = současná situace, nefunguje, jelikoţ se na 

MAS HP obracejí i podnikatelé a neziskovky z neplatících obcí. 
2. Příspěvek 10,- Kč/obyv. na členskou obec (z původních 20,- Kč/obyv.). MAS je schopná v 

průběhu roku vrátit tuto částku téměř všem ve sluţbách (17 projektů v roce po celém území, 

pronájmy místností na konání akcí, placená reklama v obecních zpravodajích…) 
3. Propojení činnosti MAS a MiZ - zachování právní subjektivity, ale řízení prostřednictvím MAS 

=> zachování stávajících sluţeb + rozšíření o další moţnosti (společná školení, projekty dle 
vyhlašovaných titulů, posílení spolupráce s IC – prezentace). Obce jiţ neplatí 5,- Kč do MiZ, ale 

10,- Kč do MAS. 
 

Následovala diskuse o výše uvedených moţnostech řešení financování MAS HP. 

 
Informace k Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

Pan Vladimír Hroch, starosta obce Rájec, a pan Josef Sobotík, starosta obce Dubicko, informovali 

http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/granty+a+dotace_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Krajské+zdroje_CZ.htm?lang=CZ
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ
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přítomné zástupce obcí o podaných připomínkách a námitkách k Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje a jejich vypořádání ze strany Olomouckého kraje. Připomínky a námitky byly v rámci 

řízení s kaţdým účastníkem řešeny individuálně. 
 

Čas jednání VH 

Jednání Valných hromad bude na základě souhlasu přítomných zástupců obcí v budoucnu svoláváno 

s časem zahájení ve 13:00 hod. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Zábřeh 20.12.2010    Schválil: RNDr. et Mgr. František John, Ph.D. 

       předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřeţsko  

 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Krejčí    


