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 jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 11
ze dne 13.06.2013, OÚ Postřelmov
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.
Počet stran: 2
Přítomni: dle prezenční listiny
Přítomno 22 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva o činnosti Svazku za rok 2012
Závěrečný účet Svazku za rok 2012
Návrh na vydání publikace o obcích mikroregionu Zábřežsko
Den mikroregionu Zábřežsko
Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji
Ostatní
informace MěÚ Zábřeh, Odboru sociálních věcí
tematické okruhy Poradenský den

Usnesení:
13/06/13/01
VH schvaluje Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2012.
hlasování
přítomno
22

pro

proti

22

0

zdrželo se
hlasování
0

13/06/13/02
VH schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2012 a Závěrečný účet
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku za rok 2012 bez výhrad.
hlasování
přítomno
22

pro

proti

22

0

zdrželo se
hlasování
0

13/06/13/03
VH souhlasí se záměrem vydání publikace o obcích mikroregionu Zábřežsko a ukládá Radě
mikroregionu pokračovat v její přípravě.
hlasování
přítomno
22

pro

proti

22

0

zdrželo se
hlasování
0

Informace bez usnesení:
Publikace o obcích mikroregionu Zábřežsko
V souvislosti s připravovaným vydáním publikace o zaniklé obci Závořice byla na jednání představena
myšlenka vydat také souhrnnou publikaci o stávajících obcích mikroregionu Zábřežsko, o jejich historii.
Přítomní členové VH vyjádřili svůj souhlas s tímto záměrem. Zjistit předběžné finanční náklady na vydání
publikace.
Den mikroregionu Zábřežsko 2014
Na jednání bylo potvrzeno uskutečnění Dne mikroregionu Zábřežsko v roce 2014 v obci Hrabová. Obce,
které mají zájem o pořádání této akce v následujících letech, se mohou hlásit u tajemnice Svazku.
V případě kolize zájmu dvou obcí ve stejném termínu bude mít v pořádání přednost ta, ve které Den
mikroregionu doposud nebyl uskutečněn.
Na jednání bylo dále navrženo pořádat sportovní soutěže mimo Den mikroregionu.
Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji
Přítomní zástupci obcí diskutovali o společném postupu Svazku při budování systému nakládání s odpady.
Bylo navrženo obstarat souhrnná data o likvidaci odpadů v členských obcích (data zkusí získat p. starosta
Zábřeha). Na základě vyhodnocení těchto údajů bude stanoven další postup jednání v této problematice.
Informace MěÚ Zábřeh, Odboru sociálních věcí
Přítomným bylo předáno poděkování za vyplnění dotazníku zaměřeného na financování registrovaných
sociálních služeb. Odbor sociálních věcí ze všech došlých dat sestaví souhrnnou informaci, kterou
poskytne Olomouckému kraji.
Tematické okruhy pro Poradenský den
Přítomní zástupci obcí byli osloveni, aby navrhli z jejich pohledu aktuální témata pro následující
Poradenský den. Bylo navrženo zaměřit se na problematiku sociálních služeb a právní poradenství. Otázky
pro právníka je možné zasílat e-mailem tajemnici Svazku. Na jejich základě si právník města připraví své
vystoupení. Také podněty na zaměření dalších Poradenských dnů lze zasílat tajemnici Svazku.

Dne 17.06.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

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