
 

 

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 
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Zápis z 13. jednání Rady mikroregionu 

konaného dne 06.09.2012, MěÚ Zábřeh 

 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.  

Počet stran: 2 
 

 

I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 
Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
hosté: zástupci společnosti ENSYTRA s.r.o.  

 
 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

06/09/01 
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 06.09.2012 dle předloženého návrhu. 

PRO: 4 

06/09/02 
Doporučuje VH schválit II. rozpočtovou změnu 2012. 

PRO: 4 

06/09/03 

Schvaluje aktualizovanou přílohu Odpisového plánu pro rok 2012. 

PRO: 4 

06/09/04 

Doporučuje Valné hromadě schválit provedení aktualizace akčního plánu Integrované strategie 
rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013. 

PRO: 4 

06/09/05 

Schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi Svazkem obcí mikroregionu Zábřežsko a obcí Dubicko, 

Velká strana 56, Dubicko, IČ 003 02 538, která se týká úschovy zastřešeného mobilního podia. 
PRO: 4 

06/09/06 
Schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce zastřešeného mobilního podia. 

PRO: 4 

Příloha č. 1 vzor smlouvy o výpůjčce 

06/09/07 

Vyhlašuje I. ročník soutěže diplomových a bakalářských prací se vztahem k obcím a území 
mikroregionu Zábřežsko. 

PRO: 4 
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Informace bez usnesení: 

Pozvání mikroregionu Litovelsko 

Bc. Vogel informoval přítomné starosty – Mikroregion Litovelsko na základě své návštěvy Štítecka zve 
starosty mikroregionu Zábřežsko za poznáním mikroregionu Litovelsko v příštím roce. Předat informaci 

starostům na Valné hromadě. 

Oprava značení cyklotras v mikroregionu Zábřežsko 

Starostům byla předána informace o potřebě provedení oprav stávajícího značení cyklotras, které byly 

realizovány Svazkem v roce 2006 v rámci příspěvku z POV 2006.  

ENSYTRA s.r.o. – elektronická burza 

Na jednání byli členové Rady mikroregionu v reálném čase přítomni dvěma burzovním obchodům za 
účelem nákupu elektrické energie pro obec Postřelmov. Burzovní obchody byly realizovány 

prostřednictvím portálu www.kbprofit.cz. Likvidita burzy byla zajištěna účastí celé řady významných 

dodavatelů elektrické energie. Realizací burzovního obchodu na nákup elektřiny přes Komoditní burzu 
PROFIT se podařilo dosáhnout úspory proti stávajícímu roku ve výši Kč 170.000,-- za oba burzovní 

obchody. Burzovními obchody se dosáhlo průměrných cen nákupu 1 177 Kč/MWh v hladině nízkého 
napětí a ceny 1 251 Kč/MWh v hladině vysokého napětí. Burzovní obchod byl zajišťován společností 

ENSYTRA s.r.o. prostřednictvím komoditního portálu EnergyBroker www.energybroker.cz, jež je 
zároveň obchodním nástrojem burzy.  

Komoditní portál EnergyBroker je vhodným nástrojem pro administraci odběrných míst elektřiny 

a zemního plynu, sledování celkových a průměrných nákladů na energie a zároveň vytváření podkladů 
pro realizaci výběru dodavatele. EnergyBroker je v současnosti jediným komoditním portálem v České 

republice, jež zajišťuje komplexní servis v oblasti nákupu energií. Zákazníkovi i následně po ukončení 
burzovního obchodu zůstává přístup do administrace jeho odběrných míst elektřiny, zemního plynu, 

vody a tepla. 

Příloha č. 2 informační letáčky společnosti ENSYTRA s.r.o. 
 

 
 

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle harmonogramu 

Dne 25.09.2012 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kbprofit.cz/
http://www.energybroker.cz/

