Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

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

Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 11
konané 23.11.2017 v Zábřehu
Jednání zahájeno ve 14:00 h
Počet stran: 3

Přítomni: dle prezenční listiny

Přítomno 21 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. rozpočtová změna 2017
Provádění rozpočtových změn roku 2017
Rozpočet Svazku na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019–2021
Zábřežsko kompostuje – přijetí dotace, dodatky k veřejnoprávním smlouvám s obcemi
Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018–2024
Plán jednání 2018
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2017
Ostatní
– Den mikroregionu Zábřežsko 2018

Prezentace
RUNEX – Fit stezky (Mgr. Jakub Kriško)

Usnesení:
17/11/23/01
VH schvaluje II. rozpočtovou změnu 2017.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/02
VH zmocňuje RMIZ v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů k provádění rozpočtových opatření za rok 2017 v plném rozsahu, a to jak na straně
příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RMiZ k provádění rozpočtových opatření roku
2017 v plném rozsahu je platné pro období od 24.11.2017 do 31.01.2018.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/03
VH schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2018, a to:
Příjmy
5.414.817 Kč
Výdaje
6.052.434 Kč
Financování
637.617 Kč
a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019–2021.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

17/11/23/04
VH schvaluje přijetí dotace v celkové maximální výši 4.432.750,00 Kč z Operačního programu životní
prostředí 2014–2020 na realizaci projektu Zábřežsko kompostuje, reg. číslo projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, která byla Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko přiznána na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 28.07.2017 Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 1442/65,
10010 Praha 10.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/05
VH schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem,
obcí Kosov, IČ: 003 02 813, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, kterým se mění výše
dotace
poskytnuté
příjemci
na spolufinancování
části
projektu
Zábřežsko
kompostuje,
reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční dotace ve výši 108.146 Kč a investiční
dotace ve výši 49.913 Kč, a tyto dotace přijímá.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/06
VH schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
mezi poskytovatelem, obcí Kosov, IČ: 003 02 813, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko,
kterým se mění výše návratné finanční výpomoci na předfinancování části projektu Zábřežsko kompostuje,
reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční návratné finanční výpomoci ve výši
584.496 Kč a investiční návratné finanční výpomoci ve výši 282.838 Kč, a tyto finanční výpomoci přijímá.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/07
VH schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem,
obcí Leština, IČ: 003 02 881, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, kterým se mění výše
dotace
poskytnuté
příjemci
na spolufinancování
části
projektu
Zábřežsko
kompostuje,
reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční dotace ve výši 175.316 Kč a investiční
dotace ve výši 29.040 Kč, a tyto dotace přijímá.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/08
VH schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
mezi poskytovatelem, obcí Leština, IČ: 003 02 881, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko,
kterým se mění výše návratné finanční výpomoci na předfinancování části projektu Zábřežsko kompostuje,
reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, na částku neinvestiční návratné finanční výpomoci ve výši
965.125 Kč a investiční návratné finanční výpomoci ve výši 164.560 Kč, a tyto finanční výpomoci přijímá.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/09
VH schvaluje strategický dokument Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018–2024.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/10
VH bere na vědomí plán jednání orgánů Svazku v roce 2018.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/11/23/11
VH bere na vědomí, že 04.12.2017 proběhne dílčí přezkum hospodaření Svazku za rok 2017.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Informace bez usnesení:
Den mikroregionu Zábřežsko 2018
Den mikroregionu Zábřežsko v roce 2018 proběhne v Zábřehu, a to v termínu 01.05. Akce bude
uskutečněna společně s Májovým jarmarkem. Pevně se počítá s kulturní částí a se stánky s prezentacemi
obcí. Uvažuje se také o sportovních turnajích. Obcím budou bližší organizační informace zasílány e-mailem.
RUNEX – Fit stezky (Mgr. Jakub Kriško)
Mgr. Kriško představil aktivitu budování fit stezek, fit parků a jejich doplňků, kterými se snaží vracet cvičení
do přírody. Fit stezka je prostor vhodný pro chůzi nebo běh, ve kterém jsou rovnoměrně rozmístěny
stanoviště na posílení a protažení celého těla. Fit park je prostorově méně náročný a svým charakterem
se blíží workoutovému hřišti. Fit stezku lze podle Mgr. Kriška realizovat na základě ohlášení stavby. Tým
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RUNEX je schopen projekt vést od vytipování vhodné lokality, přes návrh projektu, vyřízení dotace, výrobu,
pozemní úpravy, montáž po oficiální otevření s doprovodným programem. Odkaz na Fit stezku vybudovanou
nedávno Lipové-lázních: https://www.youtube.com/watch?v=qCqsoPO8CGc
WEB: www.fitstezky.cz (právě probíhá obnova)
FB: Fit stezky
Telefon: +420 733 313 039

Dne 27.11.2017 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

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

3

