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Zápis z 23. jednání Rady mikroregionu 

konaného dne 06.03.2014, MěÚ Zábřeh 

 
 
Jednání zahájeno v 8:00 hod.  

Počet stran: 2 
 

 

I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
 

 
 

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

06/03/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 06.03.2014 dle předloženého návrhu. 

PRO: 5 

06/03/02 

Souhlasí s uskutečněním školení pro obce Svazku na téma nový občanský zákoník ve vztahu 
k fungování obcí. Spoluúčast na školení je 500,- Kč vč. DPH za 1 osobu. 

PRO: 5 

06/03/03 
Doporučuje VH schválit inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2013. 
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

PRO: 5 

06/03/04 

Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013. 

PRO: 5  

06/03/05 

Doporučuje VH schválit Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2013. 
PRO: 5 

06/03/06 

Doporučuje VH schválit I. rozpočtovou změnu 2014. 
PRO: 5 

06/03/07 
Bere na vědomí žádost obce Bohuslavice o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci setkání ke 

150. výročí otevření místní školy ze dne 24.02.2014 a nesouhlasí s poskytnutím finančních 

prostředků. 
PRO: 5 
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III. Informace bez usnesení 

Poskytování služeb Českou poštou 

Valná hromada na svém 13. jednání dne 10.12.2013 diskutovala problémy obcí s doručováním 
písemností Českou poštou s tím, že obce zašlou konkrétní podněty v této věci tajemnici, která je 

postoupí k řešení Radě mikroregionu. Do jednání Rady mikroregionu dne 06.03.2013 nebyl žádný 

takový podnět doručen. Na základě osobních jednání některých starostů, čelenů Rady mikroregionu, 
se zástupci České pošty starostové doporučují pozvat zástupce pošty Zábřeh na jednání Valné 

hromady a Poradenského dne, které se uskuteční dne 20.03.2014. 

Školení k novému občanskému zákoníku 

Školení je plánováno uskutečnit v neúřední den v prostorách Městského úřadu Zábřeh. Za obec bude 

možná účast 1 zástupce. V případě, že kapacita školení nebude naplněna, bude umožněna účast více 
zástupcům z jedné obce. Účast na školení bude zpoplatněna. Poplatek bude hrazen pouze 

bezhotovostně na základě faktury. 

Prezentace firmy EVECO Brno na Poradenském dni 

Z důvodu současné nejasné situace týkající se výstavby a financování zařízení pro energetické 
využívání odpadů v ČR členové Rady mikroregionu nemají zájem uskutečnit prezentaci firmy EVECO 

Brno na Poradenském dni. Zástupci firmy nebudou na Poradenský den pozváni. 

Návrh na budoucí organizaci a financování Dne mikroregionu Zábřežsko 

Členové Rady mikroregionu se shodli na myšlence pořádat Dny mikroregionu pouze jako kulturní akci 

s tím, že sportovní turnaj(e) by byl organizován v jiném termínu jinou obcí. Pro sport navrhují období 
letních prázdnin nebo zimu. V této souvislosti by výše současných finančních prostředků určených na 

Den mikroregionu byla v budoucnu rozdělena na 2 části – první pro realizaci Dne mikroregionu 

a druhá pro pořádání sportovního turnaje.  

Prohlídka stavby obchvatu Zvole (přeložka silnice I/44 v úseku Vlachov – Rájec) 

Závěrem svého jednání se Rada mikroregionu přesunula na místo výstavby přeložky silnice I/44 
v úseku Vlachov – Rájec, kde společně se starosty stavbou dotčených obcí absolvovala prohlídku této 

rozestavěné dopravní stavby. Prohlídku vedl ředitel stavby Ing. Stanislav Tichý ze společnosti 
EUROVIA CS, a. s. 

 

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 07.03.2014 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


