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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 6 

ze dne 10.03.2016, Zábřeh 
 

 
Jednání zahájeno ve 14:00 h 

Počet stran: 2 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 23 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

Program: 
1. Inventarizace majetku a závazků roku 2015 

2. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 
3. Výroční zpráva za rok 2015 

4. Trasování cyklotrasy č. 6233 (KČT – Jiří Zapletal) 

5. Ostatní  
- Projekt rozvoje sběrné sítě (EKO-KOM – Ing. Eva Drimlová) 
- návrh na zapojení do projektu mikroregionu Mohelnicko (Mgr. Karel Hošek) 
- diskuse 

 

Usnesení: 

16/03/10/01 

VH schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku 
a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2015. Při 

inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

16/03/10/02 

VH bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2015. 
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

16/03/10/03 
VH schvaluje Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015. 

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Informace bez usnesení: 

Návrh na zapojení do projektu mikroregionu Mohelnicko (prezentující Mgr. Karel Hošek) 
VH byl představen společný projektový záměr Mikroregionu Mohelnicko a regionu Ruda na projekt 

společného strategického plánování mikroregionů, který připravují k podání žádosti o dotaci do 33. výzvy 

Operačního programu Zaměstnanost. V případě zájmu by mohl být MIZ dalším partnerem projektu. 
Podmínkou dotačního programu je minimální rozpočet celého projektu ve výši 1 mil. Kč. Výše dotace 

max. 95 % způsobilých nákladů, financování zálohové (ex ante), doba trvání projektu max. 2 roky. Výzva 
pro podávání žádostí je otevřena do 11. dubna 2016. Vytipované klíčové aktivity: tvorba mikroregionálních 
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strategií udržitelné mobility, vznik studií proveditelnosti, tvorba strategií obcí, tvorba strategie regionu Ruda, 

vzdělávání zaměstnanců a zástupců obcí. Na základě diskuse VH by se MIZ mohl připojit ke zpracování 

studie proveditelnosti pro propojení cyklistické dopravy na trase č. 51 „Mohelnice – Ruda“ cyklostezkou. 
Mgr. Hošek rozpracuje předložený záměr a předloží jej k dalšímu posouzení Radě mikroregionu. 

 
Stav značení cyklotras, nové trasování cyklostrasy č. 6233 (prezentující Jiří Zapletal) 

VH byla seznámena se stavem značení cyklostras vybudovaných v roce 2006 mikroregionem Zábřežsko 

a s postupným prováděním jeho oprav tak, aby cyklotrasy mohly být udržovány Klubem českých turistů. 
VH byla dále seznámena s přípravou přeznačení stávající cyklotrasy č. 6233 Leština – Zábřeh, která byla 

před časem vyvolána z podnětu starostů obcí Rájec, Zvole a Jestřebí. Trasa nově začne v obci Leština, 
odtud povede přes obec Rájec a zpevněnou komunikací lesem do obce Jestřebí, kde se napojí na cyklotrasu 

č. 6203. 
  

Projekt rozvoje sběrné sítě (prezentující Ing. Eva Drimlová) 

VH byl představen Projekt rozvoje sběrné sítě společnosti EKO-KOM, a.s., který je od r. 2015 realizován 
ve městě Zábřeh. Jeho předmětem je realizace obnovy a rozšíření sběrné sítě nádob na tříděný odpad 

s cílem zajistit moderní a dostatečně kapacitně dimenzovanou sběrnou síť v souladu s podmínkami 
autorizace MŽP. Členským obcím MIZ bylo navrženo zapojit se do tohoto projektu. Prezentace Ing. Drimlové 

bude rozeslána obcím. 

Kontakt: Ing. Eva Drimlová, regionální manažer, EKO-KOM, a.s., Litovelská 101/17, 770 10 Olomouc, 
tel. 724 549 778, e-mail: drimlova@ekokom.cz 

 
Diskuse 

Výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací (ust. § 16 ve spojení 
s ust. § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů) – možnost 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Zábřeh; obce budou elektronicky obeslány pracovníkem města 

Zábřeh s dalšími informacemi. 

Právní pomoc členským obcím – obce se mohou obracet na právníka města Zábřeh.   

Členství obcí ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. 

 

Dne 14.03.2016 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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