Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z 6. zasedání Rady mikroregionu
konaného 24.04.2019 v Zábřehu

Jednání bylo zahájeno v 13:00 h.
Přítomni:
Dubicko:
Jedlí:
Postřelmov:
Zábřeh:
Omluven:
Rovensko:

Mgr. Václav Hampl
Ing. Zdeněk Axmann
Ing. Jiří Pumprla
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Josef Šincl

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Dohoda o ukončení smlouvy o úschově podia
3. Smlouva o úschově podia
4. Vzor smlouvy o výpůjčce zastřešeného podia
5. Vzor nájemní smlouvy na užívání zastřešeného podia
6. Ceník výpůjček a nájmů
7. Ostatní
Usnesení:
24/04/01
RMIZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 28.03.2019. PRO: 4
24/04/02
RMIZ schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o úschově podia, která byla uzavřena dne 26.09.2014
mezi Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko a městem Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, IČ:
003 03 640, ve věci převzetí movitě věci – podia do úschovy. Smlouva o úschově podia se dohodou
ukončuje ke dni podpisu Dohody oběma stranami.
PRO: 4
24/04/03
RMIZ schvaluje smlouvu o úschově podia mezi Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko a EKO
Servisem Zábřeh, s.r.o. se sídlem Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh, IČ: 258 96 903 na poskytnutí
služeb – úschovy podia.
PRO: 4
24/04/04
RMIZ schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce zastřešeného podia podle zákona č. 89/2012 Sb.,
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občanský zákoník, aktualizovaný k 24.04.2019. Doposud využívaný vzor smlouvy o výpůjčce podia
tímto pozbývá platnosti.
PRO: 4
24/04/05
RMIZ schvaluje vzor nájemní smlouvy na užívání zastřešeného podia a pověřuje předsedu,
místopředsedu a členy RMIZ uzavíráním těchto smluv.
PRO: 4
Informace bez usnesení:
Pan starosta Jiří Pumprla z Postřelmova informoval členy RMIZ o průběhu příprav dne MIZ, který
proběhne 18.5.2019 v Postřelmově. Aktuálně je plánován program – kulturní vystoupení od 9:00 hod.
do cca 12:30 hod., účast potvrdilo 25 starostů MIZ a obsazeno bude cca 16 stánků.
Pan starosta Václav Hampl z Dubicka nabídl možnost prezentace MIZ na akci Den s ČRO, který
proběhne v odpoledních hodinách dne 24.8.2019 v Dubicku. Pan starosta prověří s redaktory možnost
prezentovat MIZ a A.Bartošová připraví koncept prezentace MIZ.
Karel Hošek aktuálně připravuje projekt „Dlouhodobě nezaměstnaní v regionu Zábřežsko“, v němž
projevilo zájem 18 obcí o spolupráci a zaměstnání cca 30 osob. Termín pro podání žádosti je stanoven
do 10.5.2019.
Další připravovaný projekt je zaměřen na tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů mikroregionu
a jednotlivých obcí. Aktualizována bude strategie MiZ, společné dokumenty by měly být zaměřeny na
témata – odpady, informační a komunikační systémy a doprava. Zástupci obcí projevili zájem o tvorbu
a aktualizaci obecních strategií, dále o pasporty komunikací a zeleně.

Jednání bylo ukončeno v 13:50 hod.

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
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