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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. 13 záznam jednání 
konaná dne 8.11.2007, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 

 
Jednání zahájeno v 11:00 hod.  

Počet stran: 2 

 

I. Prezence 

 

Přítomní:  

Rovensko: Stanislav Doleček 
Dubicko: Josef Sobotík 

Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr (přítomen do č. usn. 8_11_05) 
Zábřeh:  Ing. Zdeněk Kolář (přítomen od č. usn. 8_11_06)   

 

 

tajemník: Ing. Kateřina Vitásková 
hosté:  Ing. Anna Bartošová (CpKP stM), Mgr. Ivo Škrabal (CpKp stM),  

Ing. Jiří Skrott (EKIS Zábřeh) 

 

 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 

1) Bere na vědomí (8_11_01) informace podané Ing. Annou Bartošovou k Integrované strategii 
rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 – 2013. 

PRO: 4 

 

Ing. Anna Bartošová podala informace o průběhu zpracování strategie, představila jednotlivé 
části dokumentu a vysvětlila jejich podstatu. Zdůraznila živost Akčního plánu strategie a 

důležitost jeho aktualizace 1x ročně. Dohled a vyhodnocování indikátorů obsažených ve 

strategii bude vykonávat Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a MAS Zábřežsko o.p.s. 
 

2) Souhlasí (8_11_02) s připomínkami předloženými k dokumentu Integrované strategie rozvoje 

regionu Zábřežsko a ukládá zpracovateli  jejich zapracování do dokumentu. 
     PRO: 4 

  

Zpracovateli (CpKP stM) byly dne 8.11.2007 v písemné podobě předány připomínky 

k dokumentu Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 - 2013 a 
v elektronické podobě aktualizovaný Akční plán. Termín na zapracování připomínek je do 1 

týdne ode dne jejich převzetí. 2. kolo připomínek obcí proběhne v termínu do 20.11.2007. 

Veřejné projednání strategie se bude konat 26.11.2007. 
 

3) Schvaluje (8_11_03) jmenovanou Inventarizační komisi ve složení: 

Předseda: Ing. Zdeněk Kolář 

Tajemník: Eva Berková 
Členové: Ing. Kateřina Vitásková, Eva Berková, Jaroslav Nimrichtr 

PRO: 4 
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4) Bere na vědomí (8_11_04) příkaz předsedy Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2007 podle zákona č. 563/1991 Sb., 

§ 6, 29 a 30 ve znění pozdějšího předpisu. 
PRO: 4 

 

5) Schvaluje (8_11_05) smlouvu o partnerství s městem Zábřeh, a to v rámci projektu města 
Zábřeh s názvem Centrum partnerství – environmentální poradenské a informační centrum. 

PRO: 4 

 

6) Bere na vědomí (8_11_06) dopis společnosti Wanemi a.s. a nesouhlasí s přítomností 
zástupců této společnosti na jednání 5. Valné hromady mikroregionu konané dne 8.11.2007. 

  PRO: 4 

 
7) Nesouhlasí (8_11_07) s poskytnutím prostoru společnosti Wanemi a.s. ve druhém čísle 

Regionálního zpravodaje mikroregionu, a to ve znění předloženého článku. 

PRO: 4  
 

8) Bere na vědomí (8_11_08) informaci, že náhledy druhého čísla Regionálního zpravodaje 

budou pro radu k dispozici 12.11.2007 a termín pro zaslání připomínek je do 14.11.2007 do 

11:30 hod., a požaduje po zpracovateli Regionálního zpravodaje (ms video) předložit 
materiál, který bude obsahovat údaje, kolik výtisků Regionálního zpravodaje bylo do které 

obce mikroregionu rozneseno. 

PRO: 4  
 

9) Souhlasí (8_11_09) s grafickou stránkou a obsahem prezentačního materiálu mikroregionu 

publikovaného v rámci projektu Strategie rozvoje Zábřežska pro období 2007 – 2013. 

PRO: 4 
 

10) Byla informována (8_11_10) o akcích, které budou zahrnuty do návrhu rozpočtu Svazku obcí 

Mikroregionu Zábřežsko na rok 2008. 
 

Do návrhu rozpočtu se předpokládá zahrnutí kulturních akcí, cyklodopravy (informační tabule, 

cykloodpočívky), projektu E-CUBE. 
 

Ostatní:  

Ing. Jiří Skrott seznámil radu se dvěma rozpory, které shledal v současném dokumentu Územní 

energetické koncepce Mikroregionu Zábřežsko. Na základě dohody se zpracovatelem dokumentu 
(ENERGOS, Ing. Baručák) bude Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko zdarma Ing. 

Baručákem aktualizována.  

 

Obec Dubicko vyjádřila zájem o pořadatelství Dne Mikroregionu Zábřežsko v roce 2008. 

 

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu:   dle dohody 

 

 

 

 

 

Dne 9.11.2007 zapsala:  Ing. Kateřina Vitásková             Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 

                                                                                               Předseda Svazku obcí  
                 Mikroregionu Zábřežsko 


