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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

 

 

 

 

 

Záznam jednání Valné hromady Mikroregionu Zábřežsko 
konané dne 30. 11. 2006 v Zábřeh 

 

 

 
Jednání zahájeno v 13:30 hod 

Počet stran: 2  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno 25 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášení schopná 

+ 2 hosté

Program: 

 představení Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko 

 činnost svazku obcí 2004-2006 

 představení zástupců obcí a představení priorit obcí / mikroregionu 

 volba zástupců obcí mikroregionu do Rady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

 

 

1. představení Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko a jeho činnosti 

na jednání byla promítnuta prezentace, která shrnula informace o Svazku obcí, jeho struktuře a 

činnostech (viz.příloha č.1 – prezentace), dále byli přítomní zástupci obcí seznámeni s existencí MAS 

Zábřežsko o.p.s., neziskovou společností zastřešující tzv. místní partnerství (viz.příloha č.2 – 
prezentační materiál) 

 

 

2.      představení zástupců obcí a představení priorit obcí / mikroregionu 

jednotlivý zástupci za členské obce se představili, představili také současné hlavní záměry 

jednotlivých obcí a také navrhovali priority mikroregionu (viz.příloha č.3 – kontakty) 
 

 

3.   volba zástupců obcí mikroregionu do Rady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

 

 

Usnesení: 

 06/11/30/01 

Valná hromada schvaluje stanovení počtu členů Rady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko    
 v počtu 5 osob 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

25 25 0 0 
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 06/11/30/02 

Valná hromada volí  

předsedou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
Ing.Zdeňka Koláře, starostu města Zábřeh 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

25 24 0 1 

 
 

 06/11/30/03 

Valná hromada volí  

místopředsedou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
Stanislava Dolečka, starostu obce Rovensko 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

25 24 0 1 

 

 

 06/11/30/04 

Valná hromada volí  

členy Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
Bc. Jiřího Vogela, starostu města Štíty 

Josefa Sobotíka, starostu obce Dubicko 

Jaroslava Nimrichtra, starostu obce Postřelmov 
 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

25 22 0 3 

 
 

 

4. termíny dalších setkání zástupců mikroregionu jsou stanoveny: 
 

7.12.2006   13:00 hod.     Rada mikroregionu 

 

11.12.2006 13:30 hod  Valná hromada mikroregionu a    

 Poradenský den 
 

 
 

 

 
 

Zábřeh 30.11.2006 

zapsala: Anna Bartošová   Schválil: Ing.Zdeněk Kolář 

                                                                          Předseda Svazku obcí  
   Mikroregionu Zábřežsko 

 


