
 

 
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  
Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 01 

konaného dne 15.03.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Postřelmov 
 

 
 

Jednání zahájeno ve 14:00 hod. 

Počet stran: 3 
 

 
 

Program: 
 
1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Informace České spořitelny, a.s. (Ing. Petra Směšná, Ing. Jana Zvoničová) 

3. Informace oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR (Mgr. Vojtěch Němec) 

4. Ukázka technologií firmy Autokredit, s.r.o. (vysprávka komunikací – Václav Hnízdil) 

 

 

 

 

1. Zahájení a seznámení s programem 

Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne. 

 

2. Informace České spořitelny, a. s. – Ing. Petra Směšná 

Ing. Petra Směšná, poradce pro veřejný a neziskový sektor České Spořitelny, a. s., detailně prezentovala 

přítomným zástupcům obcí možnosti úvěrování investičních projektů. Základní body prezentace jsou 
přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

Kontakt: 
Ing. Ivana Směšná 

Česká spořitelna, a. s., oblastní pobočka Olomouc 
Tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc 

tel.:  956 758 027 
mob.: 606 648 252 

e-mail: psmesna@csas.cz 
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3. Informace oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR - Mgr. Vojtěch Němec 

Mgr. Němec z oddělení dozoru a kontroly veřejné správy MV předal přítomným starostům obcí a měst 

následující informace: 

 

1) Zahájení a pozdrav starostů jménem ředitelky odboru. 

 

2) Aktuální informace – metodické materiály a poslední stanoviska ODK vč. webové stránky 

odboru, poskytování metodické pomoci centrálním pracoviště v Praze, územním oddělením dozoru 
v Olomouci a v určené dny dle plánu na I. pololetí 2011 i na konzultačním místě v Šumperku. 

Nový kontakt: 

Sídlo oddělení:  Husova č. 4, 779 00 Olomouc 

Mgr. Vojtěch Němec, tel. č. 974 760 721, e-mail: vojtech.nemec@mvcr.cz 

/V pondělí a středu v Šumperku, M.R. Štefánika č. 20 možnost osobních konzultací/  

 

3) Odborné téma – OZV o místních poplatcích  -  změny zákona o místních poplatcích, nový 
daňový řád, vydané vzory OZV a metodické materiály k problematice OZV o místních poplatcích. 

Podrobněji byli starostové obcí seznámení zejména se zobecněnými poznatky z dozorové činnosti 
a nejčastějšími nedostatky ve vydaných OZV o: 

 MP ze psů,  

 MP za užívání veřejného prostranství,  

 MP ze vstupného,  

 MP za provoz systému…. odpadů,   

 MP za provozovaný VHP nebo jiné THZ povolené MF podle jiného právního předpisů. 

Dále přítomní byli seznámeni s problematikou stanovení osvobození a úlev v OZV, dokladováním nároku 

na tato osvobození a úlevy (§ 71 daňového řádu), označováním  písemností dle § 111 zákona o obcích, 
atd. 

 

4) Stanovisko č. 1/2011  ke stanovení rozhodného dne pro vyplácení měsíční odměny 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce. 

 

5) Dotazy     -    nebyly vzneseny. 

 

6) Závěr   - opětovná nabídka metodické pomoci ve věcech dozoru všemi dostupnými prostředky, 

nabídka zaslání vzorů OZV vč. dalších metodických materiálů dle potřeby jednotlivých obcí.  
 

Přítomní starostové byli v souladu s § 12 zákona o obcích požádání o zajištění zaslání nově 

vydaných obecně závazných vyhlášek s uvedením doby zveřejnění na úřední desce úřadu.  
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4. Ukázka technologií firmy Autokredit, s.r.o. – Václav Hnízdil 

Pan Václav Hnízdil představil přítomným společnost Autokredit, s.r.o., která působí na českém i 

zahraničním trhu od roku 1994. Hlavní činností této firmy je výstavba a opravy asfaltových cest a ploch. 
Soustředí se zejména na stavby a opravy menšho charakteru. Přímo na místě byla předvedena oprava 

silničních děr speciálním strojem – metodou ITHR. 

Příloha č. 2 – informační brožura 
 

Kontakt: 
Václav Hnízdil 

Autokredit s.r.o. 
Sokolovská 7, 793 12 Svobodné Heřmanice 

tel.:  554 761 301-32 
mob.: 774 249 572 

e-mail: hnizdil@autokreditsro.cz 

 
 

Dne 24.03.2011 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
 

 
    


