Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
e-mail: tajemnice@regionzabrezsko.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z 11. zasedání Valné hromady Mikroregionu
Zábřežsko
konaného 15. 3. 2022 v Zábřehu
Jednání bylo zahájeno v 13:10 hodin
Přítomni:
Na začátku jednání je dle prezenční listiny osobně přítomno 21 zástupců členských obcí (z toho 2 na
základě plné moci) a jednomu zástupci byla předána Plná moc k hlasování na VH. Celkem tedy
hlasovalo 22 členů, Valná hromada je usnášeníschopná.
Program:
1. Kontrola usnesení.
2. Zpráva o činnosti za rok 2021.
3. Aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje 2022.
4. Členský příspěvek na rok 2023.
5. Informace o přípravě Dne MiZ 25. 6. 2022 v obci Svébohov.
6. Příprava a projednání akčního plánu SCLLD MAS Horní Pomoraví o.p.s. - Mgr. Karel Hošek.
7. Průběžné zhodnocení projektu "Zábřežsko třídí" (leden - únor 2022)- Bc. Milan Doubravský.
8. Ostatní
Usnesení:
22/03/15/01
VH bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení.
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

22/03/15/02
VH schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2021.
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

22/03/15/03
VH schvaluje aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje 2022.
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

22/03/15/04
VH schvaluje členský příspěvek na rok 2023 ve výši 25,- Kč na občana za rok.
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

22/03/15/05
VH bere na vědomí informace o přípravě Dne MiZ 25. 6. 2022 v obci Svébohov.
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0
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22/03/15/06
VH projednala a bere na vědomí průběh přípravy akčního plánu SCLLD
MAS Horní Pomoraví o. p. s.
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

22/03/15/07
VH bere na vědomí průběžné zhodnocení projektu "Zábřežsko třídí" (leden - únor 2022).
PRO:22

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

Pan předseda mikroregionu František John přivítal zástupce členských obcí MiZ, zahájil jednání a
předal slovo tajemnici Vlastě Pazourové.

Informace k usnesením:







Přítomní členové mikroregionu projednali a hlasovali o bodech 1- 3, k nimž obdrželi před jednáním
podklady v elektronické podobě, prostřednictvím e-mailů.
V souladu s platnými Stanovami a vzhledem k navýšení Smlouvy o poskytování administrativních služeb
s MAS Horní Pomoraví o. p. s. o DPH 21% členové VH MiZ, projednali a schválili výši členského příspěvku
pro rok 2023 ve výši 25,- Kč/ osoba a rok.
Tajemnice mikroregionu informovala přítomné o průběhu příprav Dne mikroregionu 25. 6. 2022 ve
Svébohově.
Projektový manažer MAS Horní Pomoraví o.p.s. Mgr. Karel Hošek seznámil přítomné s přípravou akčního
plánu SCLLD MAS Horní Pomoraví o.p.s.. Přítomní představitelé obcí projednali a upřednostňují podporu
následujících oblastí:
 Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury
 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V
 Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 Infrastruktura pro sociální služby – pouze sociální služby
Představitelé EKO servisu projednali s přítomnými aktuální informace:
 Vývoj produkce odpadů (SKO a plastů) a svozového harmonogramu ve sledovaném období 1-2/2022.
Zvýšená produkce SKO na svozový den (důvodem je i zimní období), zhodnocení vývoje za 1. pololetí
2022.
 Připomenutí starostům aktualizace počtu nádob na odpad (SKO, plasty), u SKO počet pro podnikatele.
Vrácení podepsaného dodatku smlouvy pro rok 2022.
 Požadavek o předání informace občanům, že začátek svozu je ráno od 6. hodiny.
 V průběhu 2. čtvrtletí 2022 bude rozeslán návrh harmonogramu svozu skla.
 Nabídka od EKO servisu k možnosti řešení odděleného sběru popelovin v zimním období (přistavení
velkoobjemových kontejnerů, případně svoz popelnic).
 Nutnost reakce na vývoj ceny pohonných hmot (přibližně za měsíc).

Informace bez usnesení:


O nabídku odborného semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností- etiketa a normy
v písemném styku v současné době neprojevil nikdo z přítomných zájem.

Jednání bylo ukončeno v 15:10 hodin.

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