Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh,
IČ: 48428311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,
e-mail: miz@muzabreh.cz

Rada č.: 3 záznam jednání
konaná dne 9. 1. 2007, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6
Jednání zahájeno v 13:00 hod.
Počet stran: 2
I. Prezence
Přítomní:
Zábřeh:
Ing. Zdeněk Kolář
Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr
Štíty:
Bc. Jiří Vogel
Dubicko:
Josef Sobotík
tajemník:

Ing. Anna Bartošová

hosté:

Veronika Panáková, obec Kamenná

II. Rada svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:
1) bere na vědomí (09_01_01) informace o přípravě projektu mikroregionu Zábřežsko do Programu
obnovy venkova
2) schvaluje (09_01_02) projektový záměr Strategie rozvoje Zábřežska pro období 2007 – 2013
podle předloženého návrhu
PRO: 4
3) rozhodla (09_01_03) , že na valné hromadě mikroregionu bude zvolena obec, která bude

mít zájem pořádat Den mikroregionu, který bude spojen s akcí „Kolmo za poznáním
Olomouckého kraje“
4) bere na vědomí (09_01_04) rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2007
v předloženém znění.
Návrh p. Sobotíka: vybudovat cyklostezku podél komunikací Dubicko – Hrabová, Bohuslavice,
Lukavice kvůli zvýšenému pohybu obyvatel v této lokalitě.
Návrh p. Nimrichtra: vybudovat chodník mezi obcemi Sudkov a Postřelmov
Návrh p. Bartošové: obce, které mají zájem řešit cyklodopravu , mají vstoupit do vzájemného
jednání
Informace p. Bartošové: schválení rozpočtu Mikroregionu Zábřežsko proběhne dne 20.3.2007 na
valné hromadě.

5) rozhodla (09_01_05), že na poradenský den konaný 30.1.2007 bude svoláno jednání obcí,
které budou mít zájem cyklodopravu řešit, a to za účasti ředitelky Pozemkového úřadu RnDr.
Krutilové.
6) bere na vědomí (09_01_06) harmonogram setkávání Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
v roce 2007
7) bere na vědomí (09_01_07) informace o realizaci projektu „Venkov je můj domov“
Informace p. Bartošové: v rámci tohoto projektu jsou školeni manažeři mikroregionů a
z absolventů školení lze vybrat manažera Mikroregionu Zábřežsko. Nutno vyřešit, jestli
manažer bude zaměstnancem města Zábřeh nebo Mikroregionu Zábřežsko.
Návrh p. Sobotíka: rozšířit aktivity a servis Mikroregionu Zábřežsko na malé regiony v této
oblasti, které činnost nevyvíjí.
8) bere na vědomí (09_01_08) kontrolu plnění úkolů z 2. Rady mikroregionu
Dohodnuto: předané nabídky firem na zpracování strategie rozvoje Zábřežska a jejich konečné
vyhodnocení proběhne do pátku 12.1.2007 elektronickou formou. Současně v daném termínu
proběhne konečný výběr zpracovatele strategie.
9) Termín dalšího jednání rady mikroregionu: 13.2. 2007 ve velké zasedací místnosti MěÚ
Zábřeh.

zapsala dne 15.1.2007 Barbora Balcárková

Schválil: Ing. Zdeněk Kolář
předseda Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko
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