
 

 

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

Rada č.: 2 záznam jednání 
konaná dne 19. 12. 2006, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 

 
Jednání zahájeno v  12:30 hod.  

Počet stran: 2 

 

I. Prezence 

Přítomní:  

Zábřeh:          Ing. Zdeněk Kolář 

Rovensko:     Stanislav Doleček 
Postřelmov:   Jaroslav Nimrichtr 

Štíty:          Bc. Jiří Vogel 

 

 

 

  
 

            

tajemník:        Ing. Anna Bartošová 

 

 II.  Rada svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 

1) bere na vědomí (19_12_01)  informace o ukončení projektu značení cyklotras v mikroregionu 

 

2) rozhodla (19_12_02)  , že nově umístěné značky cyklotras budou v majetku jednotlivých 

obcí s tím, že obcím bude předán seznam těchto značek spolu s předávacím protokolem 

 

3) bere na vědomí (19_12_03) nutnost aktualizace strategie mikroregionu Zábřežsko na období 

2007-2013 

Zpracování strategie bude probíhat ve spolupráci s MAS Zábřežsko o.p.s. a bude využito 

finančních prostředků z POV 2007 na její přípravu - dotační titul č. 2. 

A.Bartošová do příštího jednání rady mikroregionu připraví projektový záměr a v lednu 

2007 ho rozešle starostům mikroregionu 

- návrh p. Dolečka: vytvořit strategie také pro jednotlivé obce mikroregionu 

 

4) bere na vědomí  (19_12_04) předložené nabídky firem: Enterprise plc.; GEO-HYDRO-

CONSULT; CpKP; RARSM  na zpracování strategie. Členové rady prostudují tyto podklady do 

dalšího jednání rady v lednu 2007 

 

5) schvaluje (19_12_05) jmenovanou Inventarizační komisi ve složení 

Předseda: Ing. Zdeněk Kolář 

Tajemník: Eva Berková 

Členové: Stanislav Doleček, Ing. Anna Bartošová 
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6) bere na vědomí (19_12_06) připravovaný projekt Centra partnerství.  

Centrum partnerství vznikne v prostorách bývalé radnice v Zábřehu, na Masarykově náměstí, bude 
sloužit obcím mikroregionu, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům z celého 

regionu k pořádání akcí zaměřených na prezentaci regionu, vzdělávání apod. a bude také 

poradenským zázemím pro zprostředkování dotačního poradenství. 

 

7) Termín dalšího jednání rady mikroregionu:  úterý 9.1.2006 od 13:00 hod ve velké zasedací 

místnosti MěÚ Zábřeh.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
zapsala dne 20.12.2006 Barbora Balcárková             Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 

                                                                                              předseda Svazku obcí  

               Mikroregionu Zábřežsko 


