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Zápis ze 14. jednání Rady mikroregionu 

konaného dne 25.10.2012, MěÚ Zábřeh 

 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.  
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I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

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

 
 

 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

25/10/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 25.10.2012 dle předloženého návrhu. 
PRO: 3   

NEPŘÍTOMEN: 1 

25/10/02 
Souhlasí s navrženým postupem hodnocení prací I. ročníku soutěže diplomových a bakalářských 

prací a pověřuje předsedu mikroregionu k zajištění odborných členů hodnotící komise dle témat 
přihlášených prací. 

PRO: 4 

25/10/03 
Z předložených nabídek na pojištění mobilního podia vybírá jako nejvýhodnější nabídku pojišťovny 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, 
IČ: 471 16 617, pojistná doba na 3 roky. 

PRO: 4 

25/10/04 

Doporučuje Valné hromadě postoupit ke schválení členským obcím změnu Stanov Svazku 

obcí Mikroregionu Zábřežsko. 
PRO: 4 

Příloha č. 1 návrh změny Stanov 
 

 

Informace bez usnesení: 

Pozvání BEST, a.s. 

Společnost BEST, a.s. oslovila Svazek s nabídkou prohlídky areálu závodu v Mohelnici, která může být 
spojená s pracovním jednáním mikroregionu. Tato firma se zabývá výrobou betonových dlažeb a 

ostatních prvků pro venkovní architekturu. 
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V případě zájmu obcí nabídky společnosti BEST, a.s. využít na jaře 2013. Společná doprava do závodu 

v Mohelnici nebude zajišťovaná. S nabídkou seznámit starosty na Valné hromadě. 

Soutěž diplomových a bakalářských prací – další postup 

Členy hodnotící komise s ohledem na tematické zaměření prací zvolí RNDr. Mgr. František John, Ph.D., 

předseda Svazku. Práce budou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním neveřejném kole hodnotí 1 člen 
hodnotící komise (dle tematického zaměření). Ve druhém kole, které proběhne formou prezentace 

s účastí veřejnosti, budou danou práci hodnotit všichni členové hodnotící komise. Vyhlášení výsledků 

a předání cen proběhne bezprostředně po ukončení prezentací. Věcné ceny a diplomy budou zajištěny 
městem Zábřeh. 

Termín veřejné prezentace: 23.11.2012, 13:00 hod., VZM MěÚ Zábřeh. 

Běžecké trasy 

Byla diskutována údržba běžeckých tras v zimním období 2012/2013. Z navržených tras, které byly 

projednány VH dne 20.03.2012, byla jako pilotní k údržbě zvolena trasa Zábřeh (Račice) – Svébohov – 
Zborov – Horní Studénky – Koncanda. Dojednání pravidelné údržby trasy bylo svěřeno panu starostovi 

Rovenska. 
 

 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle harmonogramu 

Dne 30.10.2012 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


