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Zápis z 20. jednání Rady mikroregionu
konaného dne 05.09.2013, OÚ Postřelmov

Jednání zahájeno ve 13:00 hod.
Počet stran: 2
I. Prezence
Dubicko:
Postřelmov:
Rovensko:
Zábřeh:
hosté:

- přítomní
Josef Sobotík
Jaroslav Nimrichtr
Josef Šincl
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
PaedDr. Zdeněk Doubravský (historik, Postřelmov)

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:
05/09/01
Schvaluje vydání publikace o Závořicích i za podmínek získání nižšího příspěvku z Olomouckého
kraje. Příspěvek činí Kč 15.000,--, žádáno bylo o Kč 25.000,--.
PRO: 4
05/09/02
Souhlasí s přijetím příspěvku z Olomouckého kraje na vydání publikace o Závořicích a pověřuje
předsedu mikroregionu podpisem smlouvy.
PRO: 4
05/09/03
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 05.09.2013 dle předloženého návrhu.
PRO: 4
05/09/04
Schvaluje II. rozpočtovou změnu 2013.
PRO: 4
05/09/05
Doporučuje projekt Hnízda, Mateřského a rodinného centra Zábřeh o.s., k podpoře z Ministerstva
práce a sociálních věcí. Projekt slouží na jeho neziskovou činnost, k podpoře rodiny a jako prevence
sociálně patologických jevů.
PRO: 4

III. Informace bez usnesení
Publikace o Závořicích
Do knihy bude doplněna informace o zaniklých obcích celého mikroregionu Zábřežsko. Dále budou
použity znaky všech obcí mikroregionu Zábřežsko. Rozšířit náklad na 1 000 ks. Prověřit možnosti
prodeje publikace.
Vyhodnocení aplikace Integrované strategie regionu Zábřežsko 2007-2013
Končí období, pro které byla Integrovaná strategie zpracovaná. Bude provedeno vyhodnocení její
aplikace. Za tímto účelem budou členské obce obeslány s žádostí o informaci, které projekty byly
zrealizovány za poslední rok.
Žádost o podporu neziskové organizace Hnízdo mateřské a rodinné centrum o.s.
Občanské sdružení Hnízdo mateřské a rodinné centrum žádá mikroregion Zábřežsko o vyjádření
podpory projektu této neziskové organizace v roce 2014. Hnízdo nabízí rodičům dopolední možnost
vzdělávání, tvoření a duchovně-duševního růstu. společné aktivity s malými dětmi, dále také
preventivní a vzdělávací programy podporující rozvoj rodičovských kompetencí. Občanské sdružení
existuje díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a dobrovolným aktivitám rodičů. I pro rok
2014 by rádo získalo grant Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zastřešené mobilní podium
Řešena otázka jeho budoucího uložení (od r. 2014). Ze strany Dubicka navržena možnost uložení na
EKO servisu Zábřeh, toto je třeba prověřit. Řeší p. starosta John.

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody
Dne 18.09.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

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