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I. Prezence – přítomní 

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

Štíty:  Bc. Jiří Vogel 
Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
 

II. Rada mikroregionu: 

21/02/01 
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 21.02.2017 dle předloženého návrhu. 

PRO: 4 

21/02/02 

Doporučuje VH schválit inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2016. 
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

PRO: 4 

21/02/03 

Doporučuje VH schválit Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016. 
PRO: 4 

21/02/04 

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní ze dne 09.09.2014 s městem Zábřeh, kterým se 
doplní článek I. Předmět smlouvy odst. 2. bod B. smlouvy o písmeno t) tohoto znění: „Zastupování při 

zajišťování elektronických certifikačních a komunikačních služeb, zejména zajištění uznávaného 
elektronického podpisu a datové schránky.“ Ostatní ustanovení smlouvy zůstanou nezměněna. 

PRO: 4 

 
21/02/05 

Souhlasí s přeznačením cyklotrasy č. 6233. Nová trasa č. 6233 je Leština – Rájec – lesem do Jestřebí 
(křiž.). 

PRO: 4 

 
21/02/06 

Bere na vědomí setkání kronikářů mikroregionu Zábřežsko, které je plánováno uskutečnit 03.10.2017. 
PRO: 4 
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III. Informace bez usnesení: 

Den mikroregionu Zábřežsko 

Uskutečnění Dne mikroregionu v roce 2017 je rozjednáno ve městě Zábřeh, společenská akce v obci 
Rovensko. 

V roce 2018 bude Den mikroregionu pořádat Postřelmov. Předpokládá se zaměření akce na kulturu. 
 

Odborný seminář 

Nabídka na organizaci školení pro obce s tématy „Práce s Informačním systémem územní identifikace 
(ISUI)“ případně „Základní registry v každodenní praxi (ISZR)“ společnosti ASI informační technologie 

s.r.o. nebyla RMIZ shledána vhodnou. Nabídka nebyla přijata. 
 

Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Zábřeh 

Projekt, podpořený z Integrovaného operačního programu, řešil realizaci datového úložiště pro potřebu 
elektronizace veřejné zprávy, prostřednictvím vybudování technologického centra. Součástí bylo 

i zavedení systému elektronické spisové služby na 13 úřadech v rámci ORP Zábřeh. Technologické 
centrum je instalováno a provozováno městem Zábřeh v budově na Masarykově náměstí 510/6, Zábřeh. 

S ukončením udržitelnosti projektu k 31.03.2017 bude postupně ukončován i provoz technologického 
centra. O dalším postupu bude dotčené obce informovat Odbor informatiky MěÚ Zábřeh. 

 

Strategie rozvoje mikroregionu  
Diskutováno zpracování nové strategie rozvoje pro území mikroregionu Zábřežsko. 

Kontrola hospodaření 
RMIZ byla informovaná o přezkumu hospodaření Svazku za rok 2016 Krajským úřadem Olomouckého 

kraje, který se uskuteční 03.03.2017. 

 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle plánu 

Dne 23.02.2017 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


