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

Rada č. 30 záznam jednání
konaná dne 09.06.2009, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Jednání zahájeno ve 13:00 hod.
Počet stran: 2
I. Prezence
Přítomní:
Dubicko:
Josef Sobotík
Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr
Štíty:
Bc. Jiří Vogel
tajemnice:

Ing. Kateřina Vitásková

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:
1) Doporučuje VH schválit (09/06/01) I. rozpočtovou změnu 2009 dle předloženého
návrhu.
PRO: 3
2) Doporučuje VH schválit (09/06/02) Vnitřní směrnici č. 1/2009 upřesňující postupy
účtování, evidenci a inventarizaci majetku Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
PRO: 3
3) Bere na vědomí (09/06/03) informace o konání akce Den Horního Pomoraví a souhlasí
se společnou prezentací města Zábřeh a Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
PRO: 3
Ostatní:
Na jednání Valné hromady pozvat zástupce odboru informačních technologií Krajského
úřadu Olomouckého kraje, aby zodpověděl otázky obcí týkající se datových schránek (ve
vztahu k Olomouckému kraji).
Na podzim roku 2008 byla uskutečněna příprava pro podání žádosti o dotaci na projekt,
jehož cílem bylo opravit 3 - 4 drobné sakrální stavby, které patří do majetku členských
obcí mikroregionu Zábřežsko s počtem obyvatel do 2000. Vzhledem ke skutečnosti, že se
projektový záměr nepodařilo zrealizovat z dotačních zdrojů, Rada mikroregionu na svém
jednání dne 9.6.2009 vyjádřila vůli finančně podpořit obnovu staveb drobné architektury
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v obcích mikroregionu, a to z rozpočtu Svazku.
Výše příspěvku na jeden projekt by činila 50 000,-- Kč za obdobných podmínek jako u
krajského programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v
Olomouckém kraji“. O příspěvek by mohla požádat každá ze členských obcí Svazku (bez
ohledu na počet obyvatel). Návrh předpokládá s podporou obnovy celkem 4 staveb
drobné architektury. Předpokládá se realizace akce v roce 2009 s termínem ukončení
nejpozději do 31.10.2009.
Tento návrh společně s podmínkami poskytnutí příspěvku bude předložen ke schválení
Valné hromadě dne 16.6.2009. Za předpokladu jeho schválení Valnou hromadou bude na
této zvolena 5členná komise pro výběr projektů.
Rada mikroregionu navrhuje, aby obce, které mají zájem o finanční příspěvek na obnovu
stavby drobné architektury, předložily podklady na jednání Valné hromady dne
16.6.2009 (žádost se stručnou charakteristikou stavby, fotografie, rozpočet obnovy).
Počínaje následující Radou mikroregionu bude prováděna kontrola plnění usnesení.
Dle informací ze Správní rady MAS Horní Pomoraví o.p.s. budou sjednávány smlouvy o
členství s jednotlivými obcemi Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu: dle dohody

Schválil:

Ing. Zdeněk Kolář
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Dne 11.6.2009 zapsala: Ing. Kateřina Vitásková
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