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I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

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

 
 

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

08/03/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 08.03.2013 dle předloženého návrhu. 
PRO: 4 

08/03/02 

Doporučuje VH schválit inventarizační zápis hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace 
majetku a závazků Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2012. Při inventarizaci nebyly 

zjištěny inventarizační rozdíly. 
PRO: 4 

08/03/03 

Doporučuje VH schválit I. rozpočtovou změnu 2013. 
PRO: 4 

08/03/04 
Schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Svazku ve výši Kč 100.000,-- 

obci Dubicko dle předloženého návrhu. Příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
Dne mikroregionu Zábřežsko v roce 2013. 

PRO: 4 

08/03/05 
Navrhuje rozeslat obcím návrh revize cykloznačení k vyjádření s tím, že je možné se zpracovatelem 

dokumentu zkonzultovat vedení trasy danou obcí. Obce nahlásí tajemnici svůj požadavek 
do 18.03.2013. 

PRO: 4 

08/03/06 
Souhlasí se spolupořádáním festivalu Moravský mumraj, který se uskuteční 15. června 2013. 

PRO: 4 

08/03/07 

Bere na vědomí informaci o studijní cestě zástupců mikroregionů Olomouckého kraje do Štrasburku. 

PRO: 4 
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III. Informace bez usnesení 

Den mikroregionu Zábřežsko 2013 

Akce se uskuteční 18.05.2013 v Dubicku při příležitosti 760 let od první písemné zmínky o obci 
Dubicko. Je připravován bohatý kulturní i sportovní program, prezentace obcí ve stáncích. V rámci 

sportovního programu je organizován turnaj v malé kopané, ve stolním tenise, volejbale a hasičská 
soutěž. Základní škola Dubicko při této příležitosti vyhlásila literární a výtvarnou soutěž na téma „Moje 

obec – co se mi na ní (ne)líbí“. Informace o připravovaném Dni mikroregionu zařadit na jednání 

následující Valné hromady. 

Festival Moravský mumraj 

Rada mikroregionu odsouhlasila spolupořádání festivalu Moravský mumraj, který se uskuteční 
15. června 2013 v areálu plaveckého bazénu v Zábřehu. Jedná se o festival irské, skotské a dobové 

hudby, který organizuje Thilisar o.s. a Šermířský spolek Šumperk o.s. V souvislosti se užitím podia 

Svazku Rada neodsouhlasila dokoupení dalších technických prvků, které by umožňovaly postavit 
zastřešení podia jako samostatný stan. 

Studijní cesta zástupců mikroregionů Olomouckého kraje do Štrasburku 
Svazek obcí Prostějov–venkov pořádá pro zástupce obcí a mikroregionů Olomouckého kraje v termínu 

20.–22.5.2013 výjezdní zasedání do Štrasburku. V rámci cesty je plánovaná návštěva partnerského 
města Radhaus v SRN, návštěva Evropského parlamentu, návštěva Rady Evropy, prohlídka vinařství 

v Riquewihr, prohlídka Štrasburku. Cena cesty činí Kč 4.999,-- vč. DPH a je plně hrazena účastníky. Na 

studijní cestu je podána žádost o dotaci. V případě získání dotace bude cena ponížena o poměrnou 
část přiznané dotace. Cena zahrnuje 2x ubytování ve 2lůžkových pokojích v turistickém hotelu, 2x 

snídani v hotelu, 1x večeři s ochutnávkou vín v Riquewihr, dopravu luxusním autobusem, komplexní 
cestovní pojištění, průvodce a pojištění pro případ úpadku CK. Pro více informací lze kontaktovat Pavla 

Koláře, předsedu představenstva Svazku obcí Prostějov-venkov, mobil: 724 861 086, tel. úřad: 

582 368 925, e-mail: starosta@kralicenahane.cz. 

Vydání publikace o obci Závořice 

Rada mikroregionu projednala návrh PaedDr. Zdeňka Doubravského, historika Vlastivědného muzea 
v Šumperku, financovat vydání publikace o zaniklé obci Závořice. Rada s vydáním publikace předběžně 

souhlasí. K rozhodnutí potřebuje předložit kalkulaci nákladů spojených s jejím vydáním. 

Prezentace SULKO – projekt Energeticky úsporná obec 

Projektový manažer společnosti SULKO, Ing. Radek Unzeitig, představil členům Rady mikroregionu 

projekt Energeticky úsporná obec. Je zaměřen na ty oblasti, které jsou pro úspory energií 
nejefektivnější. Jeho cílem je snížit v horizontu několika let energetickou náročnost budov minimálně 

o třetinu, při možnosti postupného financování a využití ušetřených prostředků. Bližší informace jsou 
obcím k dispozici na www.uspornaobec.cz nebo přímo u Ing. Unzeitiga – mobil: 724 842 175, tel. 583 

469 280, e-mail: unzeitig.radek@sulko.cz. 

 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 13.03.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 
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