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. 13
ze dne 10.12.2013, Růžové údolí
Jednání zahájeno ve 14:30 hod.
Počet stran: 4
Přítomni: dle prezenční listiny
Přítomno 21 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

III. rozpočtová změna 2013
Rozpočet Svazku na rok 2014 a rozpočtový výhled 2015–2017
Vyhodnocení Akčního plánu Integrované strategie
Aktualizace směrnice „Upřesnění postupů účtování, evidence a inventarizace majetku Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko“
Mobilní podium – nové uložení
Den mikroregionu Zábřežsko 2014
Kalendář akcí na www.zabrezsko.cz
Harmonogram setkávání orgánů Svazku v roce 2014
Fungování České pošty
Program obnovy venkova 2014
Informace Vlastivědného muzea v Šumperku (PhDr. Marie Gronychová, PaedDr. Zdeněk Doubravský)
Ostatní
dílčí přezkum hospodaření Svazku za rok 2013

Usnesení:
13/12/10/01
VH schvaluje III. rozpočtovou změnu 2013.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/02
VH schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2014, a to:
Příjmy
Kč 193 000,Výdaje
Kč 362 000,Financování (zapojení zůstatku z minulých let) Kč 169 000,a rozpočtový výhled na roky 2015–2017.

hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/03
VH bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu strategického dokumentu Integrovaná strategie rozvoje
regionu Zábřežsko na období 2007–2013.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/04
VH schvaluje aktualizaci směrnice Upřesnění postupů účtování, evidence a inventarizace majetku
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/05
VH schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Svazku ve výši 100.000,- Kč
obci Hrabová. Příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených s pořádáním Dne mikroregionu Zábřežsko
v roce 2014.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/06
VH bere na vědomí harmonogram setkávání orgánů Svazku pro rok 2014.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/07
VH ukládá RMiZ, aby se vážně zabývala zhoršujícím se trendem poskytování služeb Českou poštou
a v této věci intervenovala.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0

13/12/10/08
VH bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013.
hlasování
přítomno
21

pro

proti

21

0

zdrželo se
hlasování
0
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Informace bez usnesení:
Nové uložení mobilního podia
Zástupci obcí byli informování o novém místě uložení mobilního zastřešeného podia. Počínaje dnem
23.12.2013 bude podium uloženo ve městě Zábřeh. Rezervace a půjčování podia bude zajišťovat MěÚ
Zábřeh – Odbor školství, kultury a tělovýchovy (budova nám. Osvobození 15), kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Krejčí, tel. 583 468 136, 731 466 481, e-mail: tomas.krejci@muzabreh.cz.
Den mikroregionu Zábřežsko 2014
Pan starosta Hrabové přítomným zástupcům obcí představil plánovaný průběh Dne mikroregionu
Zábřežsko 2014, který se uskuteční dne 24.05.2014 v Hrabové. Den mikroregionu naváže na Noc
kostelů (23.05.2014). Je uvažováno o uskutečnění kulturní části, výstavy, stánků s prezentacemi obcí
a doprovodného programu (nikoli sport), jihomoravská dechovka, ve večerních hodinách karneval. Je
plánováno veřejnosti zpřístupnit kostel, 2 místní muzea, ZŠ a MŠ, sokolovnu. Obec Hrabová navrhuje
neformální setkání starostů v neformálním oblečení.
Kalendář akcí na www.zabrezsko.cz
Zástupci obcí byli požádáni o součinnost při aktualizaci kalendáře akci na webu mikroregionu Zábřežsko
www.zabrezsko.cz. Tento kalendář umožňuje soustředit na jednom místě informace o připravovaných
akcích všech členských obcí mikroregionu, což je veřejností velice oceňováno a vyhledáváno. Informace
do kalendáře akcí (místo, datum, hodina, o co se jedná, příp. plakát, pozvánka) průběžně zasílat na
miz@muzabreh.cz.
Fungování České pošty
Na jednání byly diskutovány problémy obcí s doručováním písemností Českou poštou. Konkrétní podněty
v této věci adresovat tajemnici (na miz@muzabreh.cz), která je postoupí k řešení Radě mikroregionu.
Program obnovy venkova 2014
Zástupcům obcí byly předány informace o připravovaném Programu obnovy venkova 2014 ve verzi před
jeho schválením v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. POV 2014 bude určeno obcím do 600 obyvatel.
Celková alokace programu je 12 mil. Kč. Jsou navrženy následující dvě oblasti podpory:
1) Oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí
a opravou komunikací, staveb v majetku obce, veřejného osvětlení, rozhlasu a na přípravu a/nebo
realizaci protipovodňových opatření (beze změn oproti POV 2013).
2) Oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí, v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a danými vyhláškami tak, aby
doplňovaly další dotační programy na tento účel (v POV 2013 oblast podpory č. 3).
Harmonogram pro zajištění realizace programu:
Termín schválení POV 2014 v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Termín vyhlášení POV 2014
Termín uzávěrky pro podávání žádostí
Termín dokončení hodnocení žádostí
Předložení návrhu příjemců Radě Olomouckého kraje
Schválení příjemců podpory v Zastupitelstvu Olomouckého kraje

19.12.2013
06.01.2014
28.02.2014
20.03.2014
březen 2014
duben 2014

Odpadové hospodářství
Dne 06.12.2013 se na MěÚ Zábřeh uskutečnila prezentace firmy EVECO Brno, která se týkala zařízení pro
energetické využívání odpadů (ZEVO). Na prezentaci byla přítomna část členů Rady mikroregionu. Pan
starosta John v kostce přítomným starostům představil myšlenku možného vybudování ZEVO pro území
Zábřežska. Orientační náklady realizace cca 150 mil. Kč. Náklady na zpracování studie cca 100 tis. Kč.
Zástupce firmy pozvat na Poradenský den.
Informace Vlastivědného muzea v Šumperku (Mgr. Miluše Berková, PaedDr. Zdeněk
Doubravský)
Zástupci Vlastivědného muzea zástupcům obcí představili činnost muzea Šumperk a jeho detašovaných
pracovišť (lovecko-lesnické muzeum v Úsově, muzeum Zábřeh, muzeum Mohelnice a památník Adolfa
Kašpara v Lošticích). Pozornost soustředili na historii budov, ve kterých jsou jednotlivá pracoviště
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umístěna, a na probíhající výstavy i stálé expozice. V závěru nechali nahlédnout do publikační činnosti
muzea.

Dne 17.12.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

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