Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

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

Zápis ze 4. zasedání Valné hromady Mikroregionu
Zábřežsko
konaného 27.06.2019 v Zábřehu
Jednání bylo zahájeno v 9:05 h.
Přítomni:
Dle prezenční listiny je přítomno 25 zástupců členských obcí, z toho 3 na základě plné moci. Valná
hromada je usnášeníschopná.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Stanovy Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
3. Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2018
4. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření Svazku obcí za rok 2018
5. Ceník výpůjček a nájmů pódia
6. Informace o Dni Mikroregionu Zábřežsko, 18.05.2019
7. Informace o podaných žádostech o dotaci pro mikroregion
8. Projekt Ochutnej Moravu na kole- prezentace
9. Společný postup obcí mikroregionu v odpadovém hospodářství v návaznosti na město Zábřeh
10. Ostatní

Usnesení:

19/27/06/01
VH bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení z Valné hromady MiZ 28. 3. 2019
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19/27/06/02
VH schvaluje Stanovy Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19/27/06/03
VH schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání výsledku
hospodaření Svazku obcí za rok 2018
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19/27/06/04
VH bere na vědomí Ceník výpůjček a nájmů pódia
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19/27/06/05
VH bere na vědomí Informace o Dni Mikroregionu Zábřežsko, 18.05.2019 a děkuje panu
starostovi obce Postřelmov Jiřímu Pumprlovi za uspořádání Dne MiZ a za reprezentaci a propagaci
Mikroregionu Zábřežsko
PRO: 24

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

19/27/06/06
VH bere na vědomí Informace o podaných žádostech o dotaci pro mikroregion
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19/27/06/07
VH bere na vědomí Informace o společném postupu obcí mikroregionu v odpadovém
hospodářství v návaznosti na město Zábřeh
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Informace k jednotlivým usnesením:
Tajemnice MiZ Vlasta Pazourová seznámila přítomné se změnami v Ceníku výpůjček a nájmů pódia
(ceník schválen Radou MiZ 27. 5. 2019) a informovala, že je možné rezervovat výpůjčky na rok
2020. Zástupci MAS Horní Pomoraví dále informovali o nové možnosti výpůjček pro obce a ostatní
subjekty prostřednictvím rezervačního systému https://mashp.cz/pujcovna/.
Starosta Postřelmova pan Jiří Pumprla informoval členy VH MiZ o průběhu dne Mikroregionu Zábřežsko,
který se konal v sobotu 18. 5. 2019. Pan František John, předseda MiZ poděkoval panu Pumprlovi za
uspořádání Dne MiZ a za reprezentaci a propagaci Mikroregionu Zábřežsko.
Manažer MAS Horní Pomoraví pan Karel Hošek seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci na projekt
v rámci 90. výzvy OP Zaměstnanost dne 10. 5. 2019. Termín realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021,
rozpočet: 9 963 100 Kč. Hlavní položky rozpočtu: mzdové příspěvky pro podpořené osoby, rekvalifikační
a odborné vzdělávání, mzda koordinačního sociálního pracovníka, mzda pracovního mentora, nepřímé
náklady (administrace projektu a nezbytné náklady) a dále prezentoval projekt Modernizace veřejné
správy na Zábřežsku vypracovaný ředitelkou MAS Horní Pomoraví Annou Bartošovou.
Paní Renata Baslerová, projektová manažerka MAS Horní Pomoraví seznámila členy Valné hromady
s podanými žádostmi o dotaci z Programu na podporu obnovy drobného majetku Olomouckého kraje
(nákup párty stanu a molitanové stavebnice pro děti) a z Programu podpory kultury Olomouckého kraje
(neformální společenské setkání seniorů ve Svébohově). Žádosti o dotaci byly podány 17. 6. 2019 a
výsledky budou známy nejpozději v polovině září 2019.
Paní Renata Baslerová také informovala o nepodpoření projektu Rozvoj obcí mikroregionu Zábřežsko
z MMR- Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Přítomní členové Valné hromady diskutovali a předávali si informace o řešení problematiky odpadového
hospodářství, projednávali možnosti společného postupu obcí mikroregionu v odpadovém hospodářství
v návaznosti na město Zábřeh. Dále diskutovali varianty nákupu akcií Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a.s. přímo jednotlivými obcemi, nebo prostřednictvím spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s. Pan starosta František John, na základě požadavku starostů, přislíbil
poskytnutí obcím MiZ právního výkladu smlouvy k nákupu akcií Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a.s. ve vazbě na závazky z této smlouvy vyplývající.
EKO-KOM, a.s. aktuálně poskytuje zdarma obcím kontejnery na tříděný odpad.

Informace bez usnesení:
Zástupkyně Mikroregionu Mohelnicko paní Lucie Grusová prezentovala projekt Ochutnej Moravu na
kole podpořený dotací z Olomouckého kraje částkou 120.000,- Kč. Nositelem projektu je Mikroregion
Mohelnicko. Součástí cyklotrasy jsou některé obce MiZ.
Členové Valné hromady projednávali uspořádání Dne Mikroregionu Zábřežsko v roce 2020 a možnosti
spojit akci s některou tradiční obecní, nebo s oslavou jubilea obce. Starostové, kteří budou mít zájem
se ozvou tajemnici MiZ.
Pan Josef Šincl, starosta Rovenska projevil zájem realizovat Den MiZ v jejich obci v roce 2023, kdy
budou probíhat oslavy 650 let založení obce.
Tajemnice MiZ pozvala přítomné na Den ČRO, který se bude konat 24. 8. 2019 v Dubicku od 13,00
hodin. Součástí akce je prezentace Mikroregionu Zábřežsko a pozvánka bude zveřejněna na webových
stránkách http://www.zabrezsko.cz/.
Pan Karel Hošek a tajemnice MiZ Vlasta Pazourová informovali přítomné o připravovaných výzvách a
připravovaných dotačních možnostech na podzim roku 2019 a na jaře 2020 (realizace přírodních
zahrad pro školská zařízení, nákupy kontejnerů, kompostérů).
Jednání bylo ukončeno v 11:10 h.

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

