Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
e-mail: tajemnice@regionzabrezsko.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z 5. zasedání Valné hromady Mikroregionu
Zábřežsko
konaného 05. 11. 2019 v Postřelmově
Jednání bylo zahájeno v 13:05 h.
Přítomni:
Dle prezenční listiny je přítomno 27 zástupců členských obcí, z toho 1 na základě plné moci. Valná
hromada je usnášeníschopná.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Dotace na pořízení kontejnerů na tříděný odpad pro obce Mikroregionu Zábřežsko
3. Rozpočet Svazku obcí MiZ na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021–2023
4. Odpisový plán 2020
5. Provádění rozpočtových změn roku 2020
6. Plán zasedání 2020
7. Informace o podpořených a nepodpořených projektech
8. Informace o Dni s ČRO, 24. 08. 2019
9. Schválení přijetí dotace ve výši 10.000, - Kč za účelem podpory a rozšíření kvalitních a
hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli
Olomouckého kraje – částečná úhrada výdajů na I. setkání seniorů Mikroregionu Zábřežsko
10. Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000, - Kč za účelem podpory a
rozšíření kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném
zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje – částečná úhrada výdajů na I. setkání seniorů
Mikroregionu Zábřežsko
11. Informace z I. setkání seniorů Mikroregionu Zábřežsko 10. 10. 2019 ve Svébohově
12. Informace ze setkání představitelů mikroregionů v Horní Lipové 2. 10. 2019
13. Plánované akce Mikroregionu Zábřežsko v roce 2020
14. Aktuální informace k problematice odpadového hospodářství obcí Mikroregionu Zábřežsko
15. Ostatní
Usnesení:
19/05/11/01
VH bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení z Valné hromady MiZ 27. 6. 2019.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/02
VH bere na vědomí informace o připravované žádosti o dotaci na pořízení kontejnerů na tříděný
odpad pro obce Mikroregionu Zábřežsko.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/03
VH schvaluje rozpočet Svazku obcí MiZ na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021–2023.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/04
VH schvaluje odpisový plán na rok 2020 včetně přílohy.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/05
VH zmocňuje Radu Mikroregionu Zábřežsko v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů k provádění rozpočtových opatření za rok 2020 v plném
rozsahu, a to jak na straně příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RMIZ k
provádění rozpočtových opatření roku 2020 v plném rozsahu je platné pro období od 01. 01. 2020
do 31. 12. 2020.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/06
VH schvaluje zmocnění účetní Svazku k provádění změn rozpisu rozpočtu na příslušný kalendářní
rok za podmínky, že se nezmění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní
rok.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/07
VH bere na vědomí Plán zasedání 2020.
PRO: 27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/08
VH bere na vědomí Informace o podpořených a nepodpořených projektech.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/09
VH bere na vědomí Informace o Dni s ČRO, 24. 08. 2019.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/10
VH schvaluje přijetí dotace ve výši 10.000, - Kč za účelem podpory a rozšíření kvalitních
a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli
Olomouckého kraje – částečná úhrada výdajů na I. setkání seniorů Mikroregionu Zábřežsko.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/11
VH schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000, - Kč za účelem podpory a
rozšíření kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v
souladu s cíli Olomouckého kraje – částečná úhrada výdajů na I. setkání seniorů Mikroregionu
Zábřežsko.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/12
VH bere na vědomí Informace z I. setkání seniorů Mikroregionu Zábřežsko 10. 10. 2019 ve
Svébohově
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/13
VH bere na vědomí Informace ze setkání představitelů mikroregionů v Horní Lipové 2. 10. 2019
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/14
VH bere na vědomí Informace o plánovaných akcích Mikroregionu Zábřežsko v roce 2020.
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

19/05/11/15
VH bere na vědomí Informace k problematice odpadového hospodářství obcí Mikroregionu
Zábřežsko
PRO:27

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Informace k usnesením:
Pan Doubravský z firmy EKO servis Zábřeh s. r.o. informovat přítomné o průběhu příprav žádosti o dotaci
na pořízení kontejnerů a popelnic na tříděný odpad. Žadatelem by byl Mikroregion Zábřežsko. Dále představil
paní Evu Drimlovou z EKO-KOM, a.s. a pana Tomáše Hlavenku ze společnosti ASHPA oběhová hospodářství,
s.r.o., kteří prezentovali historii a vývoj nakládání s odpady obcí Mikroregionu Zábřežsko a projektový záměr.
Starostové členských obcí MiZ budou osloveni poptávkovým formulářem ke zjištění zájmu a rozsahu zapojení
jednotlivých obcí do projektu.
Tajemnice MiZ, pan Karel Hošek a paní Renata Baslerová z MAS Horní Pomoraví o.p.s. informovali přítomné
o podpořený a nepodpořených projektech podaných v roce 2019 Mikroregionem Zábřežsko.

Podpořené projekty:
• I. Setkání seniorů Mikroregionu Zábřežsko, dotační program Olomouckého kraje Program
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019- podpora ve výši 10.000, 00 Kč.

Nepodpořené projekty:

• Nákup vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obcích Mikroregionu Zábřežsko,
dotační program Olomouckého kraje Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti
kultury v Olomouckém kraji 2019.
• Projekt v rámci 90. výzvy OP Zaměstnanost (Cílem projektu bylo vytvoření 25 pracovních míst
v členských obcích Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na dobu 8 až 16 měsíců a pomoci tak
nezaměstnaným k návratu na trh práce díky prostupnému zaměstnávání).
• Modernizace veřejné správy na Zábřežsku.
Pan starosta Dubicka Václav Hampl předal přítomným informace ze Dne s ČRO 24. 8. 2019, kde byla
prezentována činnost MiZ. Doporučil přítomným představitelům obcí využít možnosti spolupráce s Českým
rozhlasem.
Tajemnice MiZ Vlasta Pazourová a paní starostka Svébohova Martina Šťastná informovaly přítomné o průběhu
Setkání seniorů MiZ ve Svébohově. Zúčastnilo se více než 100 účastníkům, kterým se setkání se svými vrstevníky
z obcí MiZ velmi líbilo, včetně bohatého kulturního programu. K této příležitosti byla založena pamětní putovní
kniha, kam jsou zaznamenávány postřehy účastníků setkání.
Setkání představitelů mikroregionů v Horní Lipové 2. 10. 2019 se zúčastnil pan starosta Dubicka Václav Hampl
a tajemnice Vlasta Pazourová. Předali přítomným informace, které zazněly ze strany představitelů Olomouckého
kraje. Účastníci VH MiZ diskutovali o možnosti uspořádat toto setkání v budoucích letech v MiZ.

Tajemnice MiZ spolu s paní Renatou Baslerovou z MAS Horní Pomoraví o.p.s. informovaly přítomné o
připravovaných mikroregionálních akcích v roce 2020. Přítomní představitelé obcí diskutovali a navrhovali
možnosti mikroregionálních akcí.
Paní starostka obce Rohle Eva Petrášová prezentovala tradiční setkání knihovníků Mikroregionu Zábřežsko, které
proběhlo v letošním roce již potřetí, 1. 10. 2019 ve Státním okresním archivu v Šumperku. Již nyní plánuje setkání
pro příští rok. Pan starosta Zábřehu František John nabídl možnost setkání uskutečnit v Zábřehu.
V příštím roce se Setkání seniorů uskuteční v obci Postřelmůvek a v roce 2021 projevila zájem o realizaci paní
starostka z Vyšehoří paní Ilona Vařeková.
Další připravované akce:

Den MiZ 2020 v obci Nemile 30. 5. 2020.

Výjezdní návštěva starostů a představitelů obcí MiZ za příklady dobré praxe do některého z
mikroregionů (př. Jesenicko, Mohelnicko, Haná) - tajemnice zjistí možnosti.

Turistické setkání – výlet obyvatel MiZ s představením zajímavosti obce. Pan starosta Jedlí
Zdeněk Axmann nabídl možnost navštívit oblast Jedlí a jejího okolí v některém z vhodných
jarních termínů roku 2020.
Přítomní členové Valné hromady diskutovali a předávali si informace o řešení problematiky odpadového
hospodářství. Dále diskutovali varianty nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. přímo
jednotlivými obcemi, nebo prostřednictvím spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Informace bez usnesení:
Paní Vlasta Pazourová, tajemnice MiZ informovala přítomné a dále probíhala diskuse:


Audit Přezkum hospodaření MiZ proběhne 18. 11. 2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Zábřeh.



Provoz kanceláře v Zábřehu – k jednání starostů obcí MiZ s tajemnicí (a v případě zájmu i s manažery
MAS Horní Pomoraví o.p.s.) bude otevřena kancelář každý čtvrtek 9- 13,00 hodin.
Adresa kanceláře: MAS Horní Pomoraví, Valová 2, 789 01 Zábřeh, 2. patro.



Projekt výměny zkušeností, který by bylo možné spolufinancovat s dotací z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. Žadatelem o dotaci by byl MiZ. Navrhované aktivity projektu: výjezd za příklady správné
praxe, vzdělávací aktivity, propagační a prezentační materiály.
Předpokládané náklady projektu jsou 150.000,00 Kč, z toho spoluúčast žadatele 45.000,00 Kč.



Aktualizace akčního plánu Strategie rozvoje Mikroregionu Zábřežsko.
Doplnění ze strany obcí do akčního plánu Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko zasílat
do 28. 02. 2020 na e-mail: pazourova@hornipomoravi.eu

V rámci diskuze předal pan starosta Jedlí Zdeněk Axmann informaci o termínu podání žádosti o dotaci
Olomouckého kraje na činnost sportovních klubů do 8. 11. 2019. Pan Karel Hošek z MAS Horní Pomoraví o.p.s.
prezentoval aktuální informace k dotacím z MMR a paní Renata Baslerová pozvala všechny na 8. Společenský
večer Domova Paprsek, který se bude konat 22. 11. 2019 od 16:00 v sále jídelny OP papírna s.r.o. v Olšanech
u Šumperka.
Na závěr jednání pan předseda MiZ František John poděkoval přítomným za práci a spolupráci v roce 2019.

Jednání bylo ukončeno v 15:40 h.

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

