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Zápis z 2. zasedání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko 

konaného 21.02.2019 v Zábřehu 

 

Jednání bylo zahájeno v 9:00 h. 
 

Přítomni:  
Dle prezenční listiny je přítomno 22 ze 30 zástupců členských obcí. VH je usnášeníschopná. 

 

Program: 
1. Zajištění administrace mikroregionu 

2. Členský příspěvek 
3. Ostatní 

– Žádost o dotaci na projekt výměny zkušeností 

– Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně 
v Zábřehu 

– Změna termínu zasedání VH 
– Aktualizace akčního plánu Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
Usnesení: 

19/02/21/01 

VH souhlasí, aby administrativní a rozvojové činnosti mikroregionu Zábřežsko od nejbližšího možného termínu 
provádělo MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

19/02/21/02 

VH souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt výměny zkušeností z dotačního titulu Podpora venkovské 

pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

19/02/21/03 
VH určuje výši ročního členského příspěvku na 20,00 Kč na obyvatele trvale přihlášeného v dané obci, a to 

s platností od 01.01.2019. 
PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

19/02/21/04 

VH souhlasí s podáním odvolání do územního řízení stavby Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných 
surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu především z důvodu nesouladu s Územní energetickou 

koncepcí mikroregionu Zábřežsko a z obavy umístění nového velkého zdroje znečištění do oblasti se zvýšeným 
znečištěním ovzduší. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Informace bez usnesení: 

Projekt výměny zkušeností 
MAS Horní Pomoraví navrhla mikroregionu realizovat projekt výměny zkušeností, který by bylo možné 

spolufinancovat s dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatelem o dotaci by byl mikroregion 

Zábřežsko. Navrhované aktivity projektu: výjezd za příklady správné praxe, vzdělávací aktivity, propagační 
a prezentační materiály. Předpokládané náklady projektu jsou 150.000,00 Kč, z toho spoluúčast žadatele 

45.000,00 Kč. 
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Změna termínu zasedání VH 

Následující zasedání VH se uskuteční 28.03.2019. Zasedání VH 14.03.2019 se ruší. 

 
Aktualizace akčního plánu Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

Doplnění ze strany obcí do akčního plánu Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko zasílat do 28.02.2019 
na miz@muzabreh.cz. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 
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