
 

 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh,  
IČ: 48428311 

Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,  

e-mail: miz@muzabreh.cz

Rada č.: 1 záznam jednání 
konaná dne 7. 12. 2006, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 

 
Jednání zahájeno v  13:00 hod.  

Počet stran: 2 

 

I. Prezence 

Přítomní:  

Zábřeh:          Ing. Zdeněk Kolář 

Rovensko:     Stanislav Doleček 
Postřelmov:   Jaroslav Nimrichtr 

Štíty:          Bc. Jiří Vogel 

 

 

 

  
 

            

tajemník:        Ing. Anna Bartošová 

 

 II.  Rada svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 

1)  souhlasí (07_12_01)  s II. rozpočtovou změnou 2006 dle předloženého návrhu a doporučuje Valné 

hromadě Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko schválit II.rozpočtovou změnu 2006 

 - příloha č.1 II.rozpočtová změna 2006 

 

2)   souhlasí (07_12_02) s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2007 dle předloženého návrhu a 

doporučuje Valné hromadě Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko schválit návrh rozpočtového 
provizoria na rok 2007 v předloženém znění 

 - příloha č.2 Návrh rozpočtového provizoria 

 

3) souhlasí ((07_12_03) , že rozpočtový výhled bude aktualizován při stanovení rozpočtu na rok 
2007 a doporučuje Valné hromadě Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko stanovit, že rozpočtový 

výhled bude aktualizován při stanovení rozpočtu na rok 2007 

 

4) schvaluje  (07_12_04) Odpovědnostní řád 

- příloha č.3  Odpovědnostní řád 

 

5) schvaluje  (07_12_05) podpisové vzory 

- příloha č.4  Odpovědnostní řád 

 

6) bere na vědomí (07_12_06) stav projektu Cyklodoprava a ukládá A.Bartošové dokončení 
projektu do 15.12.2006 v souladu s podmínkami dotace z POV 2006 
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7)   bere na vědomí (07_12_07) podpoření projektu Venkov je můj domov v rámci SROP 5.3 a bere 

na vědomí práva a povinnosti vyplývající z realizace projektu , dle Smlouvy o spolupráci a 

partnerství, odstavec  III. 

- příloha č.5  Smlouva o spolupráci a partnerství 

 

8)  bere na vědomí  (07_12_08) informaci A.Bartošové o ukončení svého pracovního poměru na 
MěÚ  Zábřeh dnem 31.12.2006 

 

9)  bere na vědomí  (07_12_09) možnost čerpání 60ti tisícového příspěvku na aktualizaci části 

strategie mikroregionu ze zdrojů projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

zapsala dne 07.12.2006 Anna Bartošová             Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 

                                                                                              předseda Svazku obcí  
               Mikroregionu Zábřežsko 


