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. 11
konané dne 11. 12. 2008 v restauraci Pohoda Postřelmov
Jednání zahájeno v 15:00 hod
Počet stran: 4
Přítomni: dle prezenční listiny
Přítomno 19 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná
Program:
Zahájení a seznámení s programem .

II. rozpočtová změna 2008.
Návrh rozpočtu 2009.
Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko
na období 2007 - 2013.
Drobné sakrální stavby na území mikroregionu.
Harmonogram setkávání orgánů Svazku 2009.
Územní studie větrných elektráren na území Olomouckého kraje.
Den mikroregionu Zábřežsko 2009.
Informace k POV 2009.
Informace o činnosti MAS Horní Pomoraví – Ing. A. Bartošová, F. Winter
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Usnesení:
08/12/11/01
Valná hromada schvaluje II. rozpočtovou změnu 2008 v předloženém znění. II.
rozpočtová změna je schválena bez výhrad.

hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

08/12/11/02
Valná hromada schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok
2009, a to:
Příjmy
Kč 178 000,-Výdaje
Kč 435 000,-Financování: zapojení zůstatku z minulých let
Kč 257 000,-a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010 – 2012.
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

08/12/11/03
Valná hromada schvaluje strategický dokument Integrovaná strategie rozvoje
regionu Zábřežsko na období 2007-2013 (aktualizace listopad 2008).

hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

08/12/11/04
Valná hromada schvaluje zaktualizovaný akční plán strategického dokumentu
Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 (aktualizace
listopad 2008).

hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0
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08/12/11/05
Valná hromada neschvaluje podat žádost do POV 2009 na projekt Obnova
drobných sakrálních staveb na území mikroregionu Zábřežsko a doporučuje hledat
jinou aktivitu.
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

08/12/11/06
Valná hromada schvaluje harmonogram setkávání orgánů Svazku pro rok 2009.
hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

08/12/11/07
Valná hromada bere na vědomí text stanoviska Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko k územní studii Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje, které
bylo zasláno na Krajský úřad Olomouckého kraje.

hlasování
přítomno

pro

proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

08/12/11/08
Valná hromada schvaluje podat žádost do POV 2009 na projekt Den mikroregionu
Zábřežsko 2009. Na tento projekt je v rozpočtu 2009 vyčleněno 90 000,- Kč.

hlasování
přítomno

pro

Proti

zdrželo se
hlasování

19

19

0

0

Den mikroregionu Zábřežsko v roce 2009
Na jednání byla otevřena debata o místu konání Dne mikroregionu v příštím roce.
Tato akce již má svou tradici, v letošním roce se konal její 5. ročník. Svazek má
možnost na ni podat žádost do POV 2009 (svazky obcí a místní akční skupiny mohou
do tohoto programu žádat o příspěvek pouze na měkké projekty), a to za
předpokladu, že se bude konat v obci do 2 000 obyvatel.
Na jednání Valné hromady bylo navrženo na obcích prokonzultovat místo jejího
konání. Očekáváme Vaše vyjádření. Návrhy pro místo konání akce prosím sdělte
nejpozději do 26.1.2009 tajemnici svazku.
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Informace k POV 2009
Dne 27.11.2008 Rada Olomouckého kraje projednala navržené oblasti podpory a
doporučila je ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje, které bude zasedat
dne 17.12.2008 .
Navržené oblasti podpory:
1.
Oblast podpory č. 1 je zaměřena na Podporu budování a obnovy infrastruktury
obce
2.
Oblast podpory č. 2 je zaměřena na Podporu venkovského společenstva
3.
Oblast podpory č. 3 je zaměřena na Podporu zpracování územně plánovací
dokumentace
POV 2009 se vztahuje na obce do 2 000 obyvatel a lze do něj podat jednu žádost.
Olomoucký kraj přenáší aktivity spojené s administrací žádostí na jednotlivé obce
s rozšířenou působností (ORP Zábřeh, ORP Šumperk).
Důležité termíny POV 2009:
23.1.2009
20.2.2009
po 24.4.2009
do 31.12.2009

vyhlášení programu
příjem žádostí na příslušné ORP – příjem žádostí na podatelně
ORP Zábřeh pouze do 14:30 hod. (rozhoduje razítko podatelny)
oznámení o přidělení/nepřidělení příspěvku
ukončení projektu vč. závěrečného vyhodnocení

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Ing. Anna Bartošová, ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s., seznámila zástupce obcí
s organizační strukturou místní akční skupiny, s její členskou základnou a s její
činností v roce 2008. Poskytla informace především o účasti MAS na prezentačních
akcích místního i národního charakteru a o projektech řešených touto organizací
v roce 2008.

Schválil:
Zábřeh 12.12.2008
zapsala: Ing. Kateřina Vitásková

Ing. Zdeněk Kolář
Předseda Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko
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