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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 15 

ze dne 12.06.2014, Městský úřad Zábřeh 
 

 
Jednání zahájeno ve 13:00 h 

Počet stran: 2 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 18 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

Program: 
 

1. Závěrečný účet Svazku za rok 2013 
2. Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku – dopis obcím 

3. Ostatní   
- mobilní podium 

- cyklostezka Postřelmov – Rovensko – Zábřeh 

- prezentace společnosti WEBHOUSE, s.r.o., zvýhodněná nabídka web. stránek  
 

Usnesení: 
 

14/06/12/01 

VH schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2013 a Závěrečný účet 
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Svazku za rok 2013 bez výhrad. 
 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

14/06/12/02 

Podporuje záměr obcí Postřelmov, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Chromeč a města Zábřeh 
vybudovat mezi těmito obcemi propojenou síť cyklostezek, které využívají polních cest a bezpečně 

přivedou cyklisty do města Zábřeh. 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

18 18 0 0 
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Informace bez usnesení: 

Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 
Zástupci obcí byli požádáni o reakci Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje na dopis, který jim adresoval dne 23.04.2014 a následně 22.05.2014 ve věci sjednocení dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku od 01.01.2015. 

Mobilní podium 

Přítomným byl předán aktuální kontakt na osobu, která zajišťuje rezervace, uzavírání smluv a půjčování 
mobilního podia. Ing. Jana Mažáriová, MěÚ Zábřeh, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, budova nám. 

Osvobození 15, tel. 583 468 126, e-mail: jana.mazariova@muzabreh.cz. Podium lze zapůjčit pouze na 
základě uzavřené smlouvy o výpůjčce.  

Studie cyklistické stezky mezi obcí Postřelmov a městem Zábřeh s větvemi do dalších obcí 
Pan starosta Postřelmova na jednání představil záměr vybudovat cyklistickou stezku mezi obcí Postřelmov 

a městem Zábřeh, která by využívala polních cest a bezpečně přivedla cyklisty do města Zábřeh. Záměr je 

ve fázi zpracování studie. K páteřní cyklistické stezce by se v budoucnu mohly napojit také větve do 
Rovenska, Postřelmůvku a okolních obcí.  

Prezentace infrasetu na opravu komunikací 
Pan starosta Rovenska pozval přítomné na praktickou ukázku použití infrasetu na opravu komunikací. 

Rovensko, 17.06.2014, 11:00 h, sraz před OÚ. 

Odpadové hospodářství 
Pan starosta Rájce otevřel problematiku budoucího řešení odpadů v našem regionu. Diskuse k tomuto 

tématu. 

Prezentace společnosti WEBOUSE, s.r.o. 

Zástupci společnosti WEBHOUSE, s.r.o. představili činnost a úspěchy firmy a předali obcím cenové 

nabídky na vytvoření nebo upgrade jejich stávajících webových stránek. Reference na 
www.webhouse.cz/reference. Nepřítomným budou nabídky předány prostřednictvím schránek obcí na 

podatelně MěÚ Zábřeh. 

 

Dne 13.06.2014 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko     
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