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I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Mgr. Václav Hampl  

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

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

 
 

II. Rada mikroregionu: 

19/02/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 19.02.2015 dle předloženého návrhu. 
PRO: 4 

19/02/02 

Doporučuje VH schválit inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace 
majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2014. 

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
PRO: 4 

19/02/03 

Doporučuje VH schválit I. rozpočtovou změnu 2015. 
PRO: 4 

19/02/04 
Doporučuje VH potvrdit zmocnění Rady mikroregionu k provádění vnitřních rozpočtových změn, které 

neovlivní celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu Svazku na příslušný kalendářní rok, a to 
maximálně do výše 50.000,- Kč na jedno rozpočtové opatření. 

PRO: 4 

19/02/05 
Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2014. 

PRO: 4 

19/02/06 

Schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Svazku ve výši Kč 60.000,- Kč městu 

Štíty. Příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených s pořádáním Dne mikroregionu Zábřežsko v roce 
2015. 

PRO: 4 
 

  



 

 2 

III. Informace bez usnesení: 

Návrh odborných přednášek pro jednání Valné hromady 

Rada mikroregionu projednala návrhy obce Bohuslavice na tematicky zaměřené odborné přednášky, 
které by bylo možné uskutečnit v rámci jednání VH nebo Poradenského dne. Byla navržena problematika 

biologicky rozložitelných odpadů a sociálně-právní ochrany dětí. Obě témata jsou pro obce v současnosti 
velmi aktuální a důležitá. Shodou okolností ve věci odpadů pořádá pro obce setkání MAS Horní Pomoraví. 

Setkání se uskutečnilo 23.02.2015 v Postřelmově a byly na něj pozvány všechny obce mikroregionu. 

Toto téma do březnové VH tedy Rada navrhuje nezahrnovat. Místo toho doporučuje se na VH věnovat 
druhému tématu – sociálně-právní ochraně dětí. V této věci potvrdili přednášku přímo pracovníci 

Krajského úřadu. Další témata pro odborné přednášky lze průběžně zasílat na miz@muzabreh.cz.  
 

Výstava k 75. výročí čs. perutí v RAF 

Pan starosta John informoval Radu o žádosti pana Procházky na případnou finanční spolupráci místních 
firem na připravované výstavě k 75. výročí vzniku čs. perutí v RAF, v rámci které bude připomenut i 

místní rodák Arnošt Valenta. Výstava je putovní a bude zahájena v květnu 2015 ve Velké Británii i 
v České republice. Rada souhlasí s myšlenkou, že by akce podobného formátu v zájmu České republiky 

měly být financované prostřednictvím příslušných ministerstev. V případě, že by měla připravovaná akce 
dopad přímo na území mikroregionu Zábřežsko, je možné poskytnout pomoc rovněž nefinančním 

plněním např. nabídnout místo pro přednášku.  

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 24.02.2015 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

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