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 12. zasedání Valné hromady Mikroregionu
Zábřežsko
konaného 21. 6. 2022 v Zábřehu
Jednání bylo zahájeno ve 13:00 hodin
Přítomni:
Na začátku jednání je dle prezenční listiny osobně přítomno 22 zástupců členských obcí. Valná
hromada je usnášeníschopná.
Program:
1. Kontrola usnesení.
2. Aktuální informace k odpadovému hospodaření- vývoj produkce odpadů (SKO a plastů) ve
sledovaném období 1-5/2022, informace o průběhu změny systému svozu skla a papíru z
nádob (spodní výsyp), informace k prezentaci Servisní společnosti odpady Ol. kraje.
3. Informace o průběhu realizace projektů Zábřežsko třídí a Zábřežsko kompostuje 2.
4. Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Šumperk v
Olomouckém kraji.
5. Smlouvy o výpůjčce na velkoobjemové kontejnery s obcemi Dlouhomilov, Hoštejn,
Hynčina, Jedlí, Lukavice, Sudkov a městem Zábřeh.
6. Aktualizace Ceníku montáže a dopravy mikroregionálního pódia.
7. Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2021.
8. Informace o přípravě Dne MiZ 25. 6. 2022 v obci Svébohov.
9. Intervenční studie ORP Zábřeh.
10. Ostatní.
Usnesení:
22/06/21/01
VH bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/02
VH bere na vědomí aktuální informace k odpadovému hospodaření od představitelů EKO servis
Zábřeh s. r. o.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/03
VH bere na vědomí informace o průběhu realizace projektů Zábřežsko třídí a Zábřežsko
kompostuje 2.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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22/06/21/04
VH schvaluje spolupráci v rámci Okresního partnerství ve vzdělávání dle předloženého návrhu a
souhlasí s uzavřením Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Šumperk.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/05
VH schvaluje Smlouvy o výpůjčce na velkoobjemové kontejnery s obcemi Dlouhomilov, Hoštejn,
Hynčina, Jedlí, Lukavice, Sudkov a městem Zábřeh.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/06
VH schvaluje aktualizaci Ceníku montáže a dopravy mikroregionálního pódia.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/07
VH schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2021.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/08
VH bere na vědomí informace o přípravě Dne MiZ 25. 6. 2022 v obci Svébohov.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

22/06/21/09
VH projednala a bere na vědomí Intervenční studii ORP Zábřeh, jako otevřený dokument
s možností doplňování aktualizovaných a připravených projektových záměrů členských obcí.
PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Pan předseda mikroregionu František John přivítal zástupce členských obcí MiZ, zahájil jednání a
předal slovo tajemnici Vlastě Pazourové.

Informace k usnesením:









Představitelé EKO servisu projednali s přítomnými aktuální informace:
 Vývoj produkce odpadů (SKO a plastů) ve sledovaném období 1-5/2022
 Informace o průběhu změny systému svozu skla a papíru z nádob (spodní výsyp)
 Informace k prezentaci Servisní společnosti odpady OK
 Možnost jednotlivých obcí zapojit se do odvozu odpadů SKO (200301) do spalovny SAKO Brno.
Tajemnice mikroregionu informovala přítomné o průběhu realizace projektů Zábřežsko třídí a Zábřežsko
kompostuje 2. V souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami je nutné nejpozději do 15. 12. 2022
zpracovat a doručit poskytovateli finanční vyúčtování. Pan starosta Linhart (obec Hrabová) upozornil na
nutnost dodržení termínu a doporučil veškeré kroky podniknout v dostatečném předstihu.
Paní ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s. Anna Bartošová seznámila představitele členských obcí se zněním
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Šumperk v Olomouckém kraji. Proběhla
diskuze na téma podpora vzdělávání v mikroregionu a potřeba podpory ředitelů škol- příspěvkových
organizací obcí. Představitelé obcí se rozhodli připojit k memorandu.
Tajemnice mikroregionu sdělila přítomným aktuální informace o průběhu příprav Dne Mikroregionu
Zábřežsko 25. 6. 2022 ve Svébohově.
Členové pracovní skupiny seznámili přítomné s průběhem přípravy Intervenční studie ORP Zábřeh. Jedná se
o otevřený dokument s možností doplňování aktualizovaných a připravených projektových záměrů
členských obcí. Do pátku 24. 6. 2022 zašlou zájemci o doplnění na e-mail tajemnici MiZ své projektové
náměty a následně budou předány paní Valovičové z Odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje,
která následně osloví starosty obcí k vyplnění fiší.

Informace bez usnesení:



V souvislosti s konáním letošních podzimních voleb do zastupitelstev obcí, poděkoval pan starosta Hrabové
Jiří Linhart, panu předsedovi MiZ Františku Johnovi za práci, kterou pro svazek a členské obce v průběhu
svého působení vykonal a popřál jemu i ostatním starostům mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Příští jednání VH MiZ se bude konat 29. 11. 2022

Jednání bylo ukončeno v 15:15 hodin.

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