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 Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 14
ze dne 20.03.2014, Městský úřad Zábřeh
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.
Počet stran: 3
Přítomni: dle prezenční listiny
Přítomno 19 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inventarizace majetků a závazků Svazku za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Zpráva o činnosti Svazku za rok 2013
I. rozpočtová změna 2014
Sportovní akce v mikroregionu
Ostatní
seminář „Nový občanský zákoník“
7. Diskuse se zástupci České pošty, s. p. (Bc. Kamil Svačinka, Zdeněk Přikryl)

Usnesení:
14/03/20/01
VH schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku
a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2013. Při
inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
hlasování
přítomno
19

pro

proti

19

0

zdrželo se
hlasování
0

14/03/20/02
VH bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013.
hlasování
přítomno
19

pro

proti

19

0

zdrželo se
hlasování
0

14/03/20/03
VH schvaluje Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2013.
hlasování
přítomno
19

pro

proti

19

0

zdrželo se
hlasování
0

14/03/20/04
VH schvaluje I. rozpočtovou změnu 2014.
hlasování
přítomno
19

pro

proti

19

0

zdrželo se
hlasování
0

Informace bez usnesení:
Školení „Nový občanský zákoník“
Školení je plánováno uskutečnit v neúřední den v prostorách Městského úřadu Zábřeh. Starostům byly na
jednání navrženy termíny 10.04. nebo 15.05.2014. Byl zvolen termín 10.04.2014. Za obec bude možná
účast 1 zástupce. V případě, že kapacita školení nebude naplněna, bude umožněna účast více zástupcům
z jedné obce. Účast na školení bude zpoplatněna. Poplatek ve výši 500,- Kč bude hrazen pouze
bezhotovostně na základě faktury. Pozvánky s organizačními pokyny a přihláškami byly obcím odeslány
dne 21.03.2014.
V této souvislosti byla starosty otevřena otázka uspořádání školení pro obce formou setkání s vedoucími
odborů Městského úřadu Zábřeh. Dle zájmu obcí by byla setkání postupně zaměřena na jednotlivé
konkrétní oblasti např. stavební řád, školský zákon. Obce mohou zasílat náměty na zaměření setkání
společně s dotazy na miz@muzabreh.cz.
Sportovní akce v mikroregionu Zábřežsko
Na jednání byl přítomným představen návrh Rady mikroregionu uskutečňovat sportovní turnaje zcela
mimo Den mikroregionu tj. v jiném termínu, jinou obcí. Pro sport navrhují období letních prázdnin nebo
zimu. V této souvislosti by výše současných finančních prostředků určených na Den mikroregionu byla
v budoucnu rozdělena na 2 části – první pro realizaci Dne mikroregionu a druhá pro pořádání sportovního
turnaje. Žádný z přítomných starostů nevyslovil nad tímto návrhem nesouhlas.
Den mikroregionu Zábřežsko 2014
Pan starosta Hrabové přítomné zástupce obcí pozval na Den mikroregionu Zábřežsko, který se uskuteční
dne 24.05.2014 v Hrabové a rámcově představil připravovaný program akce. Den mikroregionu naváže
na Noc kostelů (23.05.2014). Bude uskutečněna kulturní část, výstavy, stánky s prezentacemi obcí
a doprovodný programu (nikoli sport), jihomoravská dechovka, ve večerních hodinách karneval. Je
plánováno veřejnosti zpřístupnit kostel, 2 místní muzea, ZŠ a MŠ, sokolovnu. Obec Hrabová navrhuje
neformální setkání starostů v neformálním oblečení.
Setkání s ministrem zemědělství
Pan starosta města Zábřeh předal obcím informaci o uskutečněném setkání s ministrem zemědělství.
V rámci setkání byla řešena témata komplexních pozemkových úprav a protipovodňové ochrany.
S konkrétním projektem se obce mohou obrátit přímo na pana starostu města Zábřeh.
Prohlídka obchvatu Zvole
Pan starosta města Zábřeh informoval přítomné o prohlídce stavby obchvatu Zvole (tj. přeložky silnice
I/44 v úseku Vlachov – Rájec), kterou absolvovala Rada mikroregionu společně se starosty dotčených
obcí.

2

Diskuse se zástupci České pošty, s. p. (Bc. Kamil Svačinka, Zdeněk Přikryl)
Zástupci České pošty byli na jednání pozváni z podnětů starostů obcí a Rady mikroregionu Zábřežsko.
Bc. Kamil Svačinka je manažerem obvodu Šumperk, pan Zdeněk Přikryl je vedoucím depa Šumperk. Ve
zkratce představili oblast své působnosti v České poště a dále s přítomnými aktivně diskutovali
a odpovídali na vznesené dotazy. Hlavní diskutovaná témata: doručování zásilek; ukládání zásilek
v případě, že adresát nebyl zastižen; zkracování pracovní doby pošt v obcích; služby poskytované na
poště Zábřeh.

Dne 24.03.2014 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

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