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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 05 

konané dne 06.12.2011 v salonku restaurace Stará Sladovna v Zábřehu 
 

 
Jednání zahájeno v 15:00 hod. 

Počet stran: 3 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 20 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 
 

Program: 
 
1. III. rozpočtová změna 2011 

2. Rozpočet Svazku 2012 
3. Projekt do POV 2012  

4. Aktualizace Akčního plánu Strategie 

5. Přehled poskytnutých příspěvků na kulturní akce v roce 2011 
6. Harmonogram setkávání v roce 2012 

7. Ostatní – informace k POV 2012 
8. Informace oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR (Mgr. Vojtěch Němec)  

9. Obce na webu (Jan Živný) 

 
Všech 20 přítomných starostů souhlasí s navrženým programem jednání Valné hromady. 

 
 

Usnesení: 
 
11/12/06/01 

VH schvaluje III. rozpočtovou změnu 2011 dle předloženého návrhu. 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

20 20 0 0 

Příloha č. 1 III. rozpočtová změna 
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11/12/06/02 

VH schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2012, a to: 

Příjmy         Kč 179 000,-- 
Výdaje         Kč 559 000,-- 

Financování (zapojení zůstatku z minulých let)    Kč 380 000,-- 

a rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

20 19 1 0 

Příloha č. 2 Rozpočet Svazku 2012 
 

11/12/06/03 

VH schvaluje podání projektu „Mobilní podium“ do POV 2012. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

20 19 1 0 

 

11/12/06/04 
VH schvaluje zaktualizovaný Akční plán strategického dokumentu Integrovaná strategie rozvoje regionu 

Zábřežsko na období 2007-2013 (aktualizace listopad 2011). 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

20 20 0 0 

 

11/12/06/05 
VH bere na vědomí informaci o poskytnutých neinvestičních finančních příspěvcích poskytnutých 

Svazkem na kulturní akce obcí v roce 2011. 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

20 20 0 0 

 

11/12/06/06 

VH bere na vědomí harmonogram setkávání orgánů Svazku v roce 2012. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

20 20 0 0 

Příloha č. 3 Harmonogram setkávání 2012 

 

Bez usnesení: 

Informace k POV 2012 
Ke schválení zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 16.12.2011 jsou připraveny podmínky Programu 

obnovy venkova 2012, který je určen pro obce do 2 000 obyvatel.  

Navržené oblasti podpory: 

Oblast podpory č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 

Oblast podpory č. 2  Podpora realizace integrovaných projektů venkovských mikroregionů 
Oblast podpory č. 3  Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 

Proti ročníku POV 2011 jsou navrženy tyto změny: 
 u oblasti podpory č. 1 je navrhováno rozšíření podporovaných aktivit o přípravu a/nebo realizaci 

protipovodňových opatření, 

 u oblasti podpory č. 2 je navrhováno rozšíření podporovaných aktivit i na neinvestiční projekty 

(kulturní, společenské a volnočasové projekty mikroregionů a místních akčních skupin). Dále je u této 
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oblasti podpory navrženo snížení max. výše podpory z 500 tis. na 300 tis. Kč a minimální výše 

podpory ze 100 tis. na 30 tis. Kč.  

Důležité termíny: 
Vyhlášení POV 2012    20.12.2011             

Termín ukončení podávání žádostí  24.02.2012 

Po schválení budou informace a formuláře k POV 2012 k dispozici na webových stránkách Olomouckého 

kraje  www.kr-olomoucky.cz (na titulní straně ve spodní části obrazovky stačí kliknout na logo POV 2012). 

 
Informace oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR  
K uvedenému bodu vystoupil Mgr. Vojtěch Němec z oddělení dozoru Olomouc s následujícím programem:  
1. Zahájení - pozdrav přítomných starostek a starostů jménem ředitelky odboru 

2. Aktuální informace 
3. Odborné téma  

4. Dotazy 

5. Závěr 

Kontakt: 

Mgr. Vojtěch Němec, tel. 974 760 721, e-mail: vojtech.nemec@mvcr.cz 

Podrobné podklady k tomuto bodu tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Modře označený text zde slouží 
k plynulému přechodu na obsah uvedeného metodického materiálu či přímo na webovou stránku odboru 
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. 
 

Obce na webu 
Pan Jan Živný představil možnost správy obecních webových stránek, a to pomocí uživatelsky velice 

jednoduchého redakčního systému. Tvorba stránek panem Živným je založena na individuálním přístupu - 
každá obec může mít web ušitý na míru podle svých představ. Stránky obvykle obsahují elektronickou 

úřední desku, přehledné informace o obci, informace o zastupitelstvu, elektronickou podatelnu, registr 

oznámení, formuláře a žádosti ke stažení, hlášení rozhlasu online, firmy a podnikatele v obci. Protože jsou 
stránky zpracovávány na míru, je na rozhodnutí každé obce, jaké moduly budou součástí jejího webu. Po 

vytvoření stránek lze také dále jednoduše přidávat libovolný obsah, psát články, tvořit ankety a diskuse 
pro občany, publikovat dokumenty, apod. Originální funkcí je zveřejňování fotografií přímo z fotoaparátu 

bez nutnosti dalších úprav. Do webové aplikace jsou zhotovitelem průběžně doplňovány nové užitečné 

funkce a každá obec bude mít neustále tu nejaktuálnější verzi systému zdarma. Stránky splňují zákonné 
povinnosti.  

Cena vytvoření a spuštění stránek = Kč 10.000,- 
Cena ročního provozu a údržby = Kč 3.000,- 

Bližší informace o projektu viz http://obcenawebu.cz/. 

Kontakt: 
Jan Živný, tel. 774 864 222, e-mail: info@obcenawebu.cz 

 
 

 
 

Dne 07.12.2011 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko     

http://www.kr-olomoucky.cz/
mailto:vojtech.nemec@mvcr.cz
http://obcenawebu.cz/
mailto:info@obcenawebu.cz


Příloha č. 1

III. Rozpočtová změna  2011

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO 48428311

Příjmy

rozpočet 

2011

rozpočtová 

změna č.III

upravený 

rozpočet

čerpání k 

31.10.2011

členské příspěvky - základní: 5,-Kč 178 000 855 178 855 178 735

příjmy z finančních operací 1 000 845 1 845 1 405

Příjmy celkem 179 000 1 700 180 700 180 140

Výdaje

rozpočet 

2011

rozpočtová 

změna č.III

upravený 

rozpočet

čerpání k 

31.10.2011

aktualizace strategických dokumentů 5 000 -5 000 0 0

Den mikroregionu - služby 0 0 0 0

cyklodoprava MiZ 10 000 -10 000 0 0

ostatní služby 37 000 -37 000 0 0

služby peněžních ústavů 5 000 500 5 500 4 619

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 0 0 0 0

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Štíty 110 000 0 110 000 110 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Brníčko 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Dubicko 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-H. Studénky 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Hrabová 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Leština 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Postřelmov 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Sudkov 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Zvole 8 000 0 8 000 8 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Rovensko 10 000 0 10 000 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Svébohov 10 000 0 10 000 10 000

služby web MiZ 4 000 -1 800 2 200 0

pohoštění - jednání Svazku 10 000 0 10 000 300

ostatní neinvestiční výdaje - nezpecifik.  rezervy 320 000 -320 000 0 0

Výdaje celkem 599 000 -373 300 225 700 212 919

Příjmy - Výdaje -45 000

Financování 45 000



Návaznost na položky

Příjmy oddíl/par. položka ORG

upravený 

rozpočet

členské příspěvky zákl. 4121 178 855

příjmy z finančních operací 6310 2141 1 845

Příjmy celkem 180 700

Výdaje oddíl/par. položka ORG

upravený 

rozpočet

aktualizace strategických dokumentů 3636 5166 0

Den mikroregionu Zábřežsko-služby 3636 5169 10200 0

cyklodoprava 3636 5169 10300 0

ostatní služby 3636 5169 10400 0

služby peněžních ústavů 6310 5163 5 500

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 3636 5329 0

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Štíty 3636 5329 6005 110 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Brníčko 3636 5329 6015 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Dubicko 3636 5329 6020 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-H. Studénky 3636 5329 6022 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Hrabová 3636 5329 6026 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Leština 3636 5329 6040 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Postřelmov 3636 5329 6058 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Sudkov 3636 5329 6069 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Zvole 3636 5329 6078 8 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Rovensko 3636 5329 6064 10 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům-Svébohov 3636 5329 6070 10 000

služby web MiZ 3636 5169 10500 2 200

pohoštění - jednání Svazku 3636 5175 10 000

ostatní neinvestiční výdaje - nezpecifik.  rezervy 3636 5901 0

Výdaje celkem 225 700



Příloha č. 2

rozpočet 2012 výhled 2013 výhled 2014 výhled 2015

178 000 178 000 178 000 178 000

příjmy z finančních operací - úroky 1 000 1 000 1 000 1 000

179 000 179 000 179 000 179 000

rozpočet 2012 výhled 2013 výhled 2014 výhled 2015

100 000 100 000 100 000 100 000

30 000 10 000 10 000 10 000

30 000 30 000 30 000 30 000

5 000 5 000 5 000 5 000

7 000 7 000 7 000 7 000

4 000 4 000 4 000 4 000

350 000 0 0 0

33 000 23 000 23 000 23 000

559 000 179 000 179 000 179 000

-380 000 0 0 0

380 000 0 0 0

akce oddíl/par. položka rozpočet

4121 178 000

6310 2141 příjmy z finančních operací-úroky 1 000

179 000

akce-ORG oddíl/par. položka rozpočet

10200 3636 5169 100 000

10300 3636 5169 30 000

10400 3636 5169 30 000

6310 5163 5 000

3636 5175 7 000

10500 3636 5169 4 000

3636 6122 350 000

3636 5901 33 000

559 000

Rozpočet 2012

Rozpočtový výhled 2013 - 2015

Příjmy

členské příspěvky - základní 5,- Kč

PŘÍJMY CELKEM

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 6, 789 01  Zábřeh

IČ: 484 28 311

Výdaje

služby peněžních ústavů

služby Den MiZ

pohoštění

Návaznost na položky

členské příspěvky zákl.

CELKEM

Den mikroregionu

cyklodoprava MiZ

ostatní služby

služby peněžních ústavů

pohoštění

služby web MiZ

nespecifikovaná rezerva

CELKEM

VÝDAJE CELKEM

Příjmy - Výdaje

Financování

nespecifikovaná rezerva

cyklodoprava MiZ

ostatní služby

mobilní podium

mobilní podium

služby web MiZ



Příloha č. 3

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

02.02. 

Postřelmov
08.03. 

Dubicko

19.04.    

Štíty

24.05. 

Rovensko

06.09. 

Zábřeh
25.10. 22.11. 

20.03.        

Štíty 05.06. 18.09. 04.12.

20.03.   

Štíty 18.09.

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

HARMONOGRAM SETKÁVÁNÍ PRO ROK 2012

Valná hromada 

Poradenský den

aktivita/měsíc

Rada mikroregionu



Příloha č. 4 

K bodu: Informace odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR: 

K uvedenému bodu vystoupil Mgr. Vojtěch Němec z oddělení dozoru Olomouc 

s následujícím programem:  

1. Zahájení - pozdrav přítomných starostek a starostů jménem ředitelky odboru 

2. Aktuální informace  

3. Odborné téma  

4. Dotazy 

5. Závěr 
 

ad 2. Aktuální informace: 

Mgr. Němec informoval o obsahu posledních stanovisek ODK č: 

- 8/2011 - Vyloučení člena zastupitelstva obce z hlasování pro existenci střetu 

zájmů , 

- 9/2011 - Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci obecně závazné 

vyhlášky města Chrastava č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou 

být provozovány interaktivní videoloterijní terminály ,  

-  10/2011 - Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ve věci OZV města 

Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu . 

Upozornil, že tato stanoviska s metodickými materiály ODK jsou k dispozici 

na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/odk , kde jsou zveřejněny 

i další rozsáhlé materiály, zejména:  

1. Oblasti veřejného pořádku ve vztahu k možnostem jejich regulace 2011- stav 

ke dni 14. 10. 2011, 

2. Metodická pomůcka č. 5.1. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá 

plnění členů zastupitelstev - doplněné a rozšíření vydání metodického doporučení 

k činnosti ÚSC, 

3. Nejčastější pochybení zjišťovaná při provádění kontrol výkonu samostatné 

působnosti  . 

 

ad 3. Odborné téma: 

a) Problematika právních předpisů obcí 

1. Stručně k problematice vydávání obecně závazných vyhlášek obcí - (Ústava, Listina 

ZPS, zákon o obcích, zmocnění v dalších zákonech). 

2. Postup při přípravě, projednávání a schvalování obecně závazných vyhlášek, možnost 

využít pomůcek, metodických vzorů OZV  a dalších materiálů zpracovaných ODK. 

3. Vedení evidence právních předpisů obcí včetně doplnění požadovaných či chybějících 

údajů – rozsah údajů je v ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích - doporučil evidenci 

OZV doplnit,  případně nepotřebné OZV zrušit nebo v rámci aktualizace vydat nové.  

b) OZV o místních poplatcích: 

1. Změna zákona o místních poplatcích ke dni 14. 10. 2011 (zákon č. 300/2011 Sb.) 

a upozornění na materiál „Informace k problematice novelizací zákona o loteriích 

a zákona o místních poplatcích ve vztahu k metodické činnosti Ministerstva 

vnitra ohledně zpoplatnění hazardu“ ze dne  29. 11. 2011. 

2. Nejčastější nedostatky ve vydaných OZV o místních poplatcích  - obecné a konkrétní 

nedostatky ve vazbě na jednotlivá ustanovení zákona o místních poplatcích v OZV o:  

- MP za užívání veřejného prostranství, 

- MP za provoz systému shromaždování, sběru,  ..… komunálních odpadů, 

- MP ze psů, 

- MP za vyhrazení trvalého parkovacího místa, 

http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/c-8-2011-ke-stretu-zajmu-clena-zastupitelstva-obce-83-odst-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/c-8-2011-ke-stretu-zajmu-clena-zastupitelstva-obce-83-odst-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/9-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/9-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/9-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/10-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/10-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/10-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/oblasti-verejneho-poradku-ve-vztahu-k-moznostem-jejich-regulace-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-blue-05-1-web-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-blue-05-1-web-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/nejcastejsi-nedostatky-aktualizace-cerven-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/nejcastejsi-nedostatky-aktualizace-cerven-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-k-problematice-novelizaci-zakona-o-loteriich-a-zakona-o-mistnich-poplatcich-ve-vztahu-k-metodicke-cinnosti-ministerstva-vnitra-ohledne-zpoplatneni-hazardu.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-k-problematice-novelizaci-zakona-o-loteriich-a-zakona-o-mistnich-poplatcich-ve-vztahu-k-metodicke-cinnosti-ministerstva-vnitra-ohledne-zpoplatneni-hazardu.aspx
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-k-problematice-novelizaci-zakona-o-loteriich-a-zakona-o-mistnich-poplatcich-ve-vztahu-k-metodicke-cinnosti-ministerstva-vnitra-ohledne-zpoplatneni-hazardu.aspx


- MP za provoz VHP nebo jiného THZ povoleného MF dle jiného předpisu  (dle 

novely č. 300/2011 Sb. je s účinnosti od 14. října 2011 nový název „Místní poplatek 

za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál 

a herní místo lokálního herního systému,"),  

- MP za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. 
 

ad 4. Dotazy:       

         Vznesen dotaz na možnosti zpoplatnění užívání veřejného prostranství. 

         Odpověď: 

         Zpoplatnit zvláštní užívání veřejného prostranství lze vydanou OZV obce o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou obec vydává na základě zmocnění 

v ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Vyhrazením trvalého parkovacího místa se rozumí existence 

rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání v podobě zřízení 

vyhrazeného parkování osobě, která o to požádala. Takové „vyhrazené parkoviště“ je 

označováno dopravní  značkou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) vyhlášky 

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

a úprava provozu a pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na značce 

„Vyhrazené parkoviště“ se vhodným nápisem vyznačuje, pro koho je parkoviště 

vyhrazeno. 

   Naproti tomu, běžné parkování, při kterém rozhodnutím silničního správního úřadu není 

vyhrazeno veřejné prostranství k trvalému parkování a nedošlo ani k označení trvalého 

parkovacího místa dopravní značkou, se jedná o užívání veřejného prostranství, které 

místnímu poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství nepodléhá. 

   Kompenzace užívání pozemku obce jinou osobou může však obec dosáhnout i jiným 

způsobem, než je jeho zpoplatnění místním poplatkem. Jako varianta se nabízí možnost 

uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a osobou, která veřejné prostranství k parkování či 

odstavování vozidla užívá, na základě ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ad 5. Závěr: 

1. Připomenutí, že je možno kdykoliv veškeré problémy projednat na oddělení dozoru, 

jakýmkoliv způsobem – telefonicky, elektronicky, osobně dohodnout návštěvu. 

Přítomní zástupci obcí byli informováni o kontaktech na oddělení dozoru Olomouc, 

Husova č. 4 a dle plánu se do konce roku 2011 v Šumperku uskuteční konzultační den 

ještě dne 12.12.2011.Plán konzultačních dnů na I. pololetí 2012 bude opět zveřejněn 

na webových stránkách odboru.  

2. Opětovná nabídka na spolupráci při pořádání setkání a jednání představitelů obcí 

jednotlivých územních obvodů  – oddělení dozoru je připraveno zúčastnit se jednání 

a poskytnout informace a požadovaná vysvětlení k problematice právních předpisů 

obcí a dalších otázek. 

3. Informace, že oddělení dozoru v rámci metodické pomoci zašle obcím na vyžádání 

veškeré metodické materiály podle aktuální potřeby obcí. 
 

Kontakt: 

Ministerstvo vnitra 

oddělení dozoru Olomouc 

Mgr. Vojtěch Němec 

tel. – 974 760 721 

fax – 974 760 728 

e-mail – vojtech.nemec@mvcr.cz  

mailto:vojtech.nemec@mvcr.cz
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