Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 2
ze dne 12.03.2015, Městský úřad Zábřeh
Jednání zahájeno ve 14:00 h
Počet stran: 2

Přítomni: dle prezenční listiny

Přítomno 18 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inventarizace majetku a závazků za rok 2014
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014
I. rozpočtová změna 2015
Provádění vnitřních rozpočtových změn
Den mikroregionu Zábřežsko
Ostatní – projekt „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části mikroregionu Zábřežsko“

Odborné přednášky:
7. Informace ke standardům sociálně právní ochrany dětí na obcích, Mgr. Pavel Podivínský, KÚ
Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
8. Informace k veřejným opatrovníkům obcí, Mgr. Zbyněk Vočka, KÚ Olomouckého kraje, odbor sociálních
věcí

Usnesení:
15/03/12/01
Schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků,
jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2014. Při inventarizaci nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
15/03/12/02
Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2014.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
15/03/12/03
Schvaluje I. rozpočtovou změnu 2015.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
15/03/12/04
Potvrzuje zmocnění Rady 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.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

15/03/12/05
Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části
Mikroregionu Zábřežsko“ z Operačního programu Životní prostředí v rámci LXIV. výzvy.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Odborné přednášky:
Informace ke standardům sociálně právní ochrany dětí na obcích (Mgr. Pavel Podivínský)
Mgr. Podivínský, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Olomouckého kraje, předal
zástupcům obcí informace o povinnosti všech obecních úřadů zpracovat standardy kvality sociálně-právní
ochrany dětí a následně se jimi při výkonu své činnosti řídit. K této problematice vydalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí Manuál implementace Standardů kvality sociálně právní ochrany pro orgány sociálněprávní
ochrany
dětí,
který
je
k
dispozici
na
stránkách
ministerstva:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/18313/manual_OSPOD.pdf
Vypracování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí je možné konzultovat s pracovníky oddělení
sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Olomouckého kraje:
Mgr. Pavel Podivínský, e-mail: p.podivinsky@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 228,
Mgr. Alice Musilová, e-mail: a.musilova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 569,
Mgr. Alena Hlochová, e-mail: a.hlochova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 241.
Příloha 1: prezentace Mgr. Podivínského „Standardy kvality sociálně-právní ochrany“
Informace k veřejným opatrovníkům obcí (Mgr. Zbyněk Vočka)
Mgr. Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci Krajského úřadu Olomouckého kraje, seznámil zástupce obcí
s aktuální zákonnou úpravou veřejného opatrovnictví. Obec se stává veřejným opatrovníkem na základě
rozhodnutí soudu nebo ze zákona. Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku obcí je
výkonem přenesené působnosti.
Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje:
Mgr. Zbyněk Vočka, e-mail: zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 217,
Mgr. Irena Žušková, e-mail: i.zuskova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 242,
Mgr. Michaela Pešanová, e-mail: m.pesanova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 570.
Příloha 2: prezentace Mgr. Vočky „Veřejné opatrovnictví“

Informace bez usnesení:
Projekt „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko“
Do projektu je zapojeno 8 obcí mikroregionu Zábřežsko. Žadatelem o dotaci je Svazek. Projekt je zaměřen
na zlepšení vybavenosti obcí v území mikroregionu, která přispěje k lepší separaci opadů (papír atd.) a
především biologicky rozložitelných odpadů. V rámci projektu bude pořízeno 400 ks nádob na BRKO (240 l),
20 kontejnerů na BRKO (1100 l), 27 kontejnerů na tříděný odpad (1100 - 2000 l zvonů), 11
velkoobjemových kontejnerů (s objemem 10, či 16 kubických metrů). Pořízené vybavení bude bezplatně
předáno k užívání obcím a občanům (podle typu vybavení) na základě smlouvy o výpůjčce.
Zapojené obce se budou na projektu podílet povinným 10% spolufinancováním. S ohledem na skutečnost,
že celkové náklady projektu, které činí 1,9 mil. Kč, několikanásobně převyšují finanční možnosti Svazku,
byly zapojené obce požádány také k předfinancování projektu. Výše finančních prostředků na
předfinancování bude po proplacení dotace poskytovatelem obcím vrácena.

Dne 17.03.2015 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

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