Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
e-mail: miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis ze 7. zasedání Rady mikroregionu
konaného 27.05.2019 v Zábřehu
Jednání bylo zahájeno v 8:30 h.
Přítomni:
Dubicko:
Jedlí:
Postřelmov:
Rovensko:
Zábřeh:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Informace o Dni Mikroregionu Zábřežsko, 18.05.2019
3. Dotační možnosti Olomouckého kraje pro Mikroregion Zábřežsko
4. Informace o podání žádosti o podporu v rámci 90. výzvy OP Zaměstnanost
5. Informace o přípravě projektu Modernizace veřejné správy na Zábřežsku
6. Ceník výpůjček a nájmů
7. Program VH Mikroregionu Zábřežsko
8. Ostatní
Usnesení:
27/05/01
RMIZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z
21.03.2019. PRO: 5
27/05/02
RMIZ bere na vědomí informace o Dni Mikroregionu Zábřežsko, 18.05.2019.
PRO: 5
27/05/03
RMIZ bere na vědomí dotační možnosti Olomouckého kraje pro Mikroregion Zábřežsko.
PRO: 5
27/05/04
RMIZ bere na vědomí informace o podání žádosti o podporu v rámci 90. výzvy
OP Zaměstnanost.
PRO: 5
27/05/05
RMIZ bere na vědomí informace o přípravě projektu Modernizace veřejné správy na Zábřežsku
PRO: 5
27/05/06
RMIZ schvaluje Ceník výpůjček a nájmů
PRO: 5
27/05/07
RMIZ schvaluje Program VH Mikroregionu Zábřežsko
PRO: 5

Informace k jednotlivým usnesením:
Pan starosta Jiří Pumprla z Postřelmova informoval členy rady MiZ o průběhu dne Mikroregionu
Zábřežsko, který se konal v sobotu 18. 5. 2019.
Paní Renata Baslerová, projektová manažerka MAS Horní Pomoraví informovala přítomné o
aktuálních možnostech dotací Olomouckého kraje. Příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019.
Prezentace je přílohou č. 1 zápisu.
Paní Vlasta Pazourová, tajemnice Mikroregionu Zábřežsko seznámila přítomné s podáním žádosti o
dotaci na projekt v rámci 90. výzvy OP Zaměstnanost dne 10. 5. 2019. Cílem projektu je vytvoření 25
pracovních míst v členských obcích Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na dobu 8 až 16 měsíců a
pomoci tak nezaměstnaným k návratu na trh práce díky prostupnému zaměstnávání (práce na zkoušku,
HPP u obce a HPP u podnikatele) a individuální sociální pomoc zahrnující i oddlužení. Termín realizace
projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021, rozpočet: 9 963 100 Kč. Hlavní položky rozpočtu: mzdové příspěvky
pro podpořené osoby, rekvalifikační a odborné vzdělávání, mzda koordinačního sociálního pracovníka,
mzda pracovního mentora, nepřímé náklady (administrace projektu a nezbytné náklady).
Paní Anna Bartošová, ředitelka MAS Horní Pomoraví prezentovala přípravu projektu Modernizace
veřejné správy na Zábřežsku. Přítomní členové rady MiZ konzultovali a připomínkovali prezentované
aktivity. Prezentace je přílohou č. 2 zápisu.
Členové rady MiZ projednali a schválili Ceník výpůjček a nájmů pódia. Ceník je přílohou č. 3 zápisu.
Členové rady MiZ projednali a schválili Program Valné hromady Mikroregionu Zábřežsko, termín konání
27. 6. 2019.
Informace bez usnesení:
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.
Předseda MiZ pan František John informoval přítomné o konání schůzky k připravované cyklotrase
Ochutnej střední Moravu. Nositelem projektu je Mikroregion Mohelnicko a realizace je podpořena dotací
z Olomouckého kraje. Setkání se koná ve čtvrtek 30. května od 9 hodin ve společenské místnosti OÚ
Moravičany. Za MiZ se zúčastní předseda MiZ pan František John a paní Vlasta Pazourová.
Jednání bylo ukončeno v 09:35 h.

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

Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti
Příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019
Z programu Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti je možné žádat o finanční
podporu na nákup movitých věcí do vlastnictví žadatele pro knihovny a kulturní zařízení nad 40 000
Kč (za jednu věc; např. opona, promítačka, kamera, ozvučovací a osvětlovací technika, apod.),
zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech
Olomouckého kraje.
Min. výše dotace
Max. výše dotace
Požadovaná spoluúčast

40.000,- Kč
200.000,- Kč
30%

Možnosti např.:
- párty stan – hobby - cena stanu 12x6 metrů cca 30-40 tis. Kč (vč. „bouřkové“ sady)
- skákací hrad, ceny různé dle požadavků (MASkový skák. hrad „farma“ stál cca 70 tis. Kč)
- ozvučení – dle požadavků včetně např. mikroportů
- malé letní kino – soubor ozvučení, mobilní plátno, promítačka

Program podpory kultury v Olomouckém kraji
Příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019
Z dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o
finanční podporu kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami
zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení,
folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit
neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje,
umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba,
vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená
na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturněvzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace
kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v
zahraničí.
Min. výše dotace
Max. výše dotace
Požadovaná spoluúčast

10.000,- Kč
1.000.000,- Kč
dotace do 35.000,- Kč bez spoluúčasti, jinak 50%

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v
Olomouckém kraji v roce 2019
Z dotačního programu Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o finanční podporu drobných akcí a projektů
neinvestičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a

městech, a posílí tak kvalitu života občanů Olomouckého kraje (např. vybavení knihoven, kulturních
sálů, apod.).
Příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019
Min. výše dotace
Max. výše dotace
Požadovaná spoluúčast

10.000,- Kč
35.000,- Kč
bez spoluúčasti

Možnosti např.:
- párty stan – hobby - cena stanu 8x4 metry cca 15 tis. Kč, velký 6x12 m cca 30 tis. (havaj.cz)
- skákací hrad, ceny různé dle požadavků
- ozvučení – mobilní cena 5 – 15 tis. Kč
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Modernizace veřejné správy na
Zábřežsku
Strategický rámec veřejné správy do roku 2020
Cíle – aktivity – výstupy projektu

Strategický rámec rozvoje veřejné správy do roku 2020

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

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

Modernizace veřejné správy na
Zábřežsku
CÍL: zvýšení kvality, efektivity, transparentnosti veřejné správy v ORP Zábřeh
Aktivity:
- tvorba a aktualizace strategických dokumentů (MiZ, obcí)
- rozšíření nástrojů komunikace s veřejností
- zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti

Strategické řízení
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VÝSTUPY:
- Aktualizace strategie rozvoje MiZ
- Tvorba strategie odpadového hospodářství mikroregionu
- Tvorba komunikační strategie MiZ

VÝSTUPY:
- Aktualizace strategií obcí (min. 5 dokumentů)
- Tvorba strategií obcí (min. 15 dokumentů)
- Pasporty komunikací/ dopravy obcí (min. 10 dokumentů)
- Pasporty zeleně obcí (min. 10 dokumentů)
- Pasporty obecní infrastruktury (rozvody, osvětlení,…) (min.5 dokumentů)
- Tvorba studií proveditelnosti (min. 3 dokumenty)

Transparentnost - komunikace
VÝSTUPY:
Svazek obcí
Mikroregionu
Zábřežsko
Masarykovo nám. 510/6,
789 01 Zábřeh
IČ: 484 28 311,
tel: 583 468 262,
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- Aktualizace webových stránek MiZ

- Komunikační nástroj na sociální síti pro MiZ
- Zřízení nové služby rozesílání SMS zpráv
- ……………

Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávací programy
VÝSTUPY:
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

- Vzdělávací program – komunikace s veřejností

- Vzdělávací program – strategické řízení
- Vzdělávací programy pro zastupitele obcí – minimum pro zastupitele
- Vzdělávací programy pro zaměstnance obcí – dle oborů jejich působnosti
(min. 4 akce/rok)

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh,
IČ: 484 28 311, ID DS: zzpitci
e-mail: miz@muzabreh.cz, www.zabrezsko.cz

Ceník výpůjček a nájmů zastřešeného mobilního pódia

Subjekt

Cena

Základní podmínky
Výpůjčka.

členské obce Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko
a jejich příspěvkové
organizace
ostatní obce
fyzické nebo právnické osoby

ZDARMA

2.000 Kč/den
4.000 Kč/den

Pouze pro své obecní akce nebo akce, pod
záštitou obce, spolků v obci působících;
nikoli pro jakékoli ostatní podnikající fyzické
či právnické osoby.
Nájemné za dočasné užívání.
Nájemné je počítáno za každý započatý den
dočasného užívání zastřešeného mobilního
podia.

V případě kolize požadovaných termínů rezervace zastřešeného mobilního pódia bude upřednostněna obec,
nebo její příspěvková organizace, která v daném kalendářním roce neuplatnila žádnou rezervaci.
Tento ceník byl schválen dne 27. 5. 2019 na 7. jednání Rady mikroregionu Zábřežsko pod číslem usnesení
27/05/06.

