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Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 
Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh,  

IČ: 48428311 
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,  

e-mail: miz@muzabreh.cz

 

 

 

 

 

Záznam jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 14 
konané dne 16.6.2009 ve velké zasedací místnosti MěÚ Zábřeh 

 
 

Jednání zahájeno ve 13:00 hod 
Počet stran: 4 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 18 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 
 
 

 

Program: 
 

 Informace o projednávání územní studie o využití oblastí těžby nerostných surovin 
ST1 – ST6 na území Olomouckého kraje – Ing. arch. Doležal. 

 Závěrečný účet Svazku za rok 2008. 

 I. rozpočtová změna 2009. 

 Provádění vnitřních rozpočtových změn. 

 Aktualizace organizační směrnice – účtování, evidence a inventarizace majetku. 

 Obnova staveb drobné architektury v obcích Svazku. 

 Výstava o aktivitách obcí mikroregionu Zábřežsko – výtvarné zpracování plakátů a 
pozvánek. 

 Den mikroregionu Zábřežsko 2009 – bilance. 

 Datové schránky a připojení na Spisovou službu pro ORP – Ing. Knittl (Asseco Czech 
Republic, a.s.)  

 Datové schránky diskuse – zástupci MěÚ Zábřeh, je pozván také zástupce Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. 

 Různé – pracovní seminář Ukrajina, 
   - žádost Cykloklubu Morava o příspěvek na akci Moravský bikemaraton 2009. 
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Usnesení: 
 

 09/06/16/01 
Valná bere na vědomí informace Ing. arch. Doležala týkající se projednávání územní 
studie o využití oblastí těžby nerostných surovin ST1 – ST6 na území Olomouckého 
kraje. 

 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

  
Územní studie o využití oblastí těžby nerostných surovin ST1 – ST6 na území Olomouckého 
kraje se stane územně plánovacím podkladem a měla by být respektována při zpracovávání 
územních plánů obcí. Několik členských obcí Svazku územně spadá do lokality ST1, pro kterou 
se uskuteční veřejné ústní jednání dne 23.6.2009 od 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ 
Mohelnice, U Brány 2. pracovní verze studie je dostupná na http://www.iri.cz/kr-
olomoucky/nerostne_suroviny/default.htm . 
 
Na odboru rozvoje MěÚ Zábřeh je k nahlédnutí uložena studie Větrné elektrárny a území 
Olomouckého kraje. 
 

 09/06/16/02 
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu 
Zábřežsko za rok 2008 dle přiloženého Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu 
Zábřežsko za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku hospodaření Svazku za rok 2008 
bez výhrad. 

 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 09/06/16/03 
Valná hromada schvaluje I. rozpočtovou změnu 2009 dle předloženého návrhu. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 09/06/16/04 
Valná hromada zmocňuje Radu mikroregionu k provádění vnitřních rozpočtových 
změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu Svazku na 
příslušný kalendářní rok, a to maximálně do výše 50 000,-- Kč na jedno rozpočtové 
opatření. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 

http://www.iri.cz/kr-olomoucky/nerostne_suroviny/default.htm
http://www.iri.cz/kr-olomoucky/nerostne_suroviny/default.htm
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 09/06/16/05 
Valná hromada schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2009 upřesňující postupy účtování, 
evidenci a inventarizaci majetku Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. 

 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 09/06/16/06 
Valná hromada schvaluje příspěvek v maximální výši 50 000,- Kč na 1 akci v rámci 
obnovy staveb drobné architektury místního významu v roce 2009. Celkem budou 
podpořeny 4 akce obnovy staveb drobné architektury. 

 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 11 0 7 

 
Pozn. Obnova staveb drobné architektury bude  dořešena na následující Valné hromadě. 
 

 09/06/16/07 
Valná hromada pověřuje Radu mikroregionu připravit návrh cyklomap a 
odpočívadel pro cyklotrasy mikroregionu Zábřežsko. 

 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 09/06/16/08 
Valná hromada bere na vědomí informace o Dni mikroregionu Zábřežsko 2009, 

který se uskutečnil dne 1.5.2009 v Zábřehu. 
 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 09/06/16/09 
Valná hromada bere na vědomí pozvánku mikroregionu Bystřička na pracovní 

seminář na Ukrajinu. Svazek bude na semináři zastupovat Mgr. Řeháková, starostka 

obce Leština. 
 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 
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 09/06/16/10 
Valná hromada souhlasí s grafickým provedením plakátu a pozvánky typ „B“ určené 

pro výstavu o aktivitách obcí mikroregionu Zábřežsko. 
 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

Datové schránky a připojení na Spisovou službu pro ORP 
 
Ing. Zdeněk Knittl, zástupce společnosti Asseco Czech Republic, a.s., prezentoval Valné 
hromadě problematiku datových schránek a připojení spisové služby pro ORP. Následovala 
diskuse přítomných s Ing. Knittlem, Mgr. Kašíkovou (MěÚ Zábřeh) a panem Matějkou (MěÚ 
Zábřeh). Mgr. Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, se z jednání omluvil. Diskutována byla především problematika 
datového úložiště – zda město Zábřeh, Krajský úřad či jiná instituce. 
 
Příloha č.1 Prezentace datové schránky 
 
 

Žádost Cykloklubu  Morava o příspěvek na akci Moravský bikemaraton 2009 
 
Ing. Jiří Chlebníček jménem Cykloklubu Morava, Leština dopisem ze dne 16.6.2009 žádá 
Svazek o příspěvek ve výši 20 000,- Kč, a to na akci Moravský bikemaraton 2009, která se 
uskuteční dne 22.8.2009. Prostředky budou dle žádosti použity na zajištění celé akce.  
Valná hromada není nakloněna k poskytnutí příspěvku na výše uvedenou akci. Finanční 
částka ve výši 20 000,- Kč nebude Cykloklubu Morava z rozpočtu Svazku poskytnuta. 
 
 
 
 
 

 
 
Zábřeh 18.6.2009      Schválil:    Ing. Zdeněk Kolář 
           Předseda Svazku obcí  
      Mikroregionu Zábřežsko  
zapsala: Ing. Kateřina Vitásková    


