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Zápis z 21. jednání Rady mikroregionu 

konaného 09.11.2017, MěÚ Zábřeh 

 
Jednání zahájeno ve 13:00 h  
Počet stran: 3 

 
I. Prezence – přítomní 

Dubicko:  Mgr. Václav Hampl 

Jedlí:  Ing. Zdeněk Axmann 
Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
II. Program: 

1. Kontrola usnesení 
2. II. rozpočtová změna 2017 

3. Provádění rozpočtových změn roku 2017 

4. Rozpočet Svazku na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019–2021 
5. Zábřežsko kompostuje – dodatky k veřejnoprávním smlouvám s obcemi 

6. Zastřešené mobilní podium – ceník; vzor nájemní smlouvy; kontejner 
7. Nové vedení cyklostrasy č. 6233 

8. Plán jednání 2018 

9. Dílčí přezkum hospodaření za rok 2017 
10. Setkání kronikářů 2018 

11. Den mikroregionu Zábřežsko 2018 
12. Ostatní 

 smlouva Kateřinský bál 

 rozsvícení vánočního stromu Dubicko 

 termín následující RMIZ 

 
III. Rada mikroregionu: 

09/11/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 09.11.2017. 
PRO: 3 

09/11/02 
Doporučuje VH schválit II. rozpočtovou změnu roku 2017. 

PRO: 3 

09/11/03 
Doporučuje VH zmocnit RMiZ v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů k provádění rozpočtových opatření za rok 2017 v plném rozsahu, a to jak 
na straně příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RMiZ k provádění rozpočtových 

opatření roku 2017 v plném rozsahu je platné pro období od 24.11.2017 do 31.01.2018. 
PRO: 3 

09/11/04 

Doporučuje VH schválit rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2018, a to: 
Příjmy   5.414.817 Kč 

Výdaje   6.052.434 Kč 
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Financování  637.617 Kč 

a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019–2021. 

PRO: 3 

09/11/05 

Doporučuje VH schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi 
poskytovatelem, obcí Kosov, IČ: 003 02 813, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, 

kterým se mění výše dotace poskytnuté příjemci na spolufinancování části projektu Zábřežsko 

kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční dotace ve výši 
108.146 Kč a investiční dotace ve výši 49.913 Kč, a tyto dotace přijmout. 

PRO: 3 

09/11/06 

Doporučuje VH schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci mezi poskytovatelem, obcí Kosov, IČ: 003 02 813, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu 
Zábřežsko, kterým se mění výše návratné finanční výpomoci na předfinancování části projektu 

Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční návratné 
finanční výpomoci ve výši 584.496 Kč a investiční návratné finanční výpomoci ve výši 282.838 Kč, a tyto 

finanční výpomoci přijmout. 
PRO: 3 

09/11/07 

Doporučuje VH schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi 
poskytovatelem, obcí Leština, IČ: 003 02 881, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, 

kterým se mění výše dotace poskytnuté příjemci na spolufinancování části projektu Zábřežsko 
kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční dotace ve výši 

175.316 Kč a investiční dotace ve výši 29.040 Kč, a tyto dotace přijmout. 

PRO: 3 

09/11/08 

Doporučuje VH schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci mezi poskytovatelem, obcí Leština, IČ: 003 02 881, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu 

Zábřežsko, kterým se mění výše návratné finanční výpomoci na předfinancování části projektu 
Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční návratné 

finanční výpomoci ve výši 965.125 Kč a investiční návratné finanční výpomoci ve výši 164.560 Kč, a tyto 

finanční výpomoci přijmout. 
PRO: 3 

09/11/09 
Schvaluje ceník výpůjček a nájmů zastřešeného mobilního podia. 

PRO: 3 

09/11/10 
Schvaluje vzor nájemní smlouvy na užívání zastřešeného mobilního podia a pověřuje předsedu, 

místopředsedu a členy RMIZ uzavíráním těchto smluv. 
PRO: 3 

09/11/11 

Souhlasí s pořízením velkoobjemového kontejneru, který bude sloužit k úschově a přepravě 
zastřešeného mobilního podia do pořizovací ceny 60.000 Kč vč. DPH. 

PRO: 3 

09/11/12 

Bere na vědomí, že přeznačení cyklotrasy č. 6233 bylo dokončeno. Nové trasování cyklotrasy č. 6233 
je Leština – Rájec – lesem do Jestřebí (křižovatka). 

PRO: 3 

09/11/13 
Bere na vědomí plán jednání orgánů Svazku v roce 2018. 

PRO: 3 

09/11/14 

Bere na vědomí, že 04.12.2017 proběhne dílčí přezkum hospodaření Svazku za rok 2017. 

PRO: 3 
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09/11/15 

Schvaluje uzavření dohody o zajištění hudební produkce mezi Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko 

a Petrem Dajčem, (hudební skupina STYL Music Orchestra), Palackého 5, 789 01 Zábřeh, IČ: 747 71 299 
na zajištění hudební produkce na akci Kateřinský bál. 

PRO: 3 

09/11/16 

Souhlasí s pořádáním rozsvícení vánočního stromu v obci Dubicko a s vyhodnocením soutěže 

PATRIOTI – radost z pohybu 2017. 
PRO: 3 

 
IV. Informace bez usnesení: 

Setkání kronikářů 2018 

Setkání kronikářů, které proběhlo v říjnu 2017 v Rohli, se zúčastnilo 29 zástupců (kronikářů, starostů, 
členů kulturních komisí) ze 17 obcí mikroregionu. Na základě kladných ohlasů je plánováno toto setkání 

uskutečnit i v roce 2018. 

Den mikroregionu Zábřežsko 2018 

V roce 2018 se Den mikroregionu Zábřežsko uskuteční v Zábřehu, v roce 2019 v Postřelmově. 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 13.11.2017 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


