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Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČ:

Svazek obcí Mikroegionu Zábřežsko
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
484 28 311

Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

583 468 262
miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB, a.s.
190637765/0300

Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko byl založen pod názvem Sdružení obcí mikroregionu
Zábřežsko již v roce 1999, na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích byl pak název upraven
a mikroregion tak od roku 2001 vystupuje pod názvem Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
(dále také „mikroregion“ nebo „Svazek“).
K 01.01.2016 mikroregion ve třiceti členských obcích sdružuje celkem 35 052 obyvatel. Podíl
rodáků na celkovém obyvatelstvu je 53 %.
Členské obce:
Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina,
Chromeč, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile,
Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Sudkov, Svébohov, Štíty, Vyšehoří,
Zábřeh, Zborov, Zvole.
Celková rozloha mikroregionu je 27 756,898 ha.

Území mikroregionu Zábřežsko; zpracoval Mgr. Hedrich
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Důvody vzniku Svazku - spolupráce v oblasti




rozvoje samosprávy obcí
hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků

Předmět činnosti Svazku
zahrnuje také další společné aktivity k následujícím účelům:









podpora podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti,
podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
podpora venkovské turistiky, marketing venkovské turistiky,
řešení dalších akcí místních programů obnovy,
vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti,
odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků,
využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
společná péče o památky v mikroregionu.

Organizační struktura Svazku
Valná hromada
(30 členů)
zástupci všech členských obcí
Rada mikroregionu
(5 členů)
volena ze zástupců členských obcí
Tajemník
Předseda
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.,
starosta města Zábřeh
Místopředseda
Josef Šincl, starosta obce Rovensko
Členové rady
Mgr. Václav Hampl, starosta obce Dubicko
Jaroslav Nimrichtr, starosta obce Postřelmov
Bc. Jiří Vogel, starosta města Štíty
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Pracovní setkávání orgánů Svazku
Valná hromada mikroregionu
Datum konání

10.03.2016

09.06.2016

24.11.2016

Číslo setkání

6.

7.

8.

Téma
1.
2.
3.
4.
5.

Inventarizace majetku a závazků roku 2015
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2015
Trasování cyklotrasy č. 6233 (KČT – J. Zapletal)
Ostatní
- Projekt rozvoje sběrné sítě (EKO-KOM – Ing. Eva Drimlová)
- návrh na zapojení do projektu 33. výzvy OPZ (Mgr. Karel
Hošek)

1. Závěrečný účet 2015
2. II. rozpočtová změna roku 2016
3. Informace o aktualizaci územně analytických podkladů (MěÚ
Zábřeh – Ing. arch. Vladimíra Manďáková)
4. Setkání zástupců MIZ se zástupci mikroregionu Mohelnicko
14.06.
5. Vzdělávací seminář
6. Ostatní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV. rozpočtová změna roku 2016
Rozpočet Svazku na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018–2020
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2016
Odpisový plán na rok 2017
Plán jednání 2017
Pořádání Dne mikroregionu Zábřežsko v následujících letech
Dotace na územní plány (Ing. arch. Vladimíra Manďáková,
Odbor rozvoje a územního plánovaní MěÚ Zábřeh)
8. Mapový portál (Mgr. Tomáš Hedrich, Odbor rozvoje a
územního plánování MěÚ Zábřeh)
9. Ostatní
- smlouva s Českou poštou o poskytování certifikačních služeb
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Rada mikroregionu
Datum konání

25.02.2016

21.04.2016

22.09.2016

10.11.2016

Číslo setkání

12.

13.

14.

15.

Téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení
Inventarizace majetku a závazků roku 2015
I. rozpočtová změna 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Oprava značení cyklostrasy č. 6230
Publikace o zaniklé obci Závořice
Ostatní

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
Účetní závěrka
Zapůjčení podia – Den regionu Ruda, košt vín Jakubovice
Projekt mikroregionu Mohelnicko (33. výzva OPZ)
Ostatní

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
III. rozpočtová změna 2016
Registr smluv, datová schránka
Zastavování rychlíků v Zábřehu
Ostatní

1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Rozpočet Svazku na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018–2020
Setkávání kronikářů v MIZ
Zastavování vlaků linky R18 v Zábřehu – odpověď
Ministerstva Dopravy ČR
5. Pořádání Dne mikroregionu v následujících letech
6. Projekt na pořízení domovních kompostérů
7. Ostatní
- dílčí přezkum hospodaření za rok 2016
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Přehled aktivit mikroregionu v roce 2016
1)
2)
3)
4)

Veletrh Regiontour
Mezinárodní strojírenský veletrh
Den mikroregionu Zábřežsko
Projekt Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu
Zábřežsko – v udržitelnosti
5) Běžecké stopy
6) Oprava značení cyklotrasy č. 6230
7) Sousedské setkání mikroregionů
8) Odborný seminář
9) Elektronický podpis
10) Zábřežsko kompostuje
11) Podpora kulturních akcí v obcích mikroregionu
12) Průběžná prezentace mikroregionu Zábřežsko

Aktivita

Veletrh Regiontour
Mezinárodní
strojírenský veletrh
Den mikroregionu
Zábřežsko

Systém odděleného
sběru BRKO a jiných
odpadů v části území
Mikroregionu
Zábřežsko

Předmět aktivity,
fáze realizace, cíl
Prezentace zábřežského regionu
prostřednictvím Turistického
informačního centra Zábřeh a produktů
Levandulové kavárny ve stánku
Olomouckého kraje.
Prezentace mikroregionu Zábřežsko ve
stánku Olomouckého kraje
Prezentace mikroregionu;
realizováno ve spolupráci s obcí
Rovensko

Výstupy
Uskutečněno
14.–17.01.2016.
Uskutečněno
03.–07.10.2016.
Uskutečněn v Rovensku dne
18.06.2016.

V rámci projektu bylo
pořízeno 400 ks nádob na
BRKO (240 l), 20 kontejnerů
na BRKO (1100 l),
Projekt byl zaměřen na zlepšení
23 kontejnerů na tříděný
vybavenosti obcí v území
odpad (zvonů s objemem
mikroregionu Zábřežsko, která přispěje
min. 1100 nebo min. 2000 l),
k lepší separaci opadů (papír atd.)
11 velkoobjemových
a především biologicky rozložitelných
kontejnerů (s objemem 10 či
odpadů. Projekt je spolufinancován
16 m3). Vybavení bylo
Evropskou unií – Fondem soudržnosti
pořízeno ke dni 09.11.2015
a Státním fondem životního prostředí
pro 8 zapojených obcí
ČR v rámci Operačního programu
a jejich občany. Projekt se
Životní prostředí.
nachází v udržitelnosti, která
bude moci být ukončena
nejdříve po 5 letech od
ukončení projektu.
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Aktivita

Běžecké stopy

Oprava značení
cyklotrasy č. 6230

Sousedské setkání
mikroregionů

Odborný seminář

Elektronický podpis

Zábřežsko kompostuje

Podpora kulturních akcí
v obcích mikroregionu

Průběžná prezentace
mikroregionu Zábřežsko

Předmět aktivity,
fáze realizace, cíl
Úprava běžeckých stop
Zábřeh – Svébohov – Zborov – Horní
Studénky – Kocanda
a
Kolšov (Pod Dlouhou) – Brníčko –
Strupšín – U Cikánského buku –
Rohelská bouda – sv. Josef – Malá
Polanka.
Oprava a doplnění stávajícího značení
cyklotrasy č. 6230 Drozdovská pila –
Drozdov – Pivonín – Růžové údolí Václavov – Svébohov – Rovensko –
Postřelmůvek – Vyšehoří - Chromeč.
Setkání zástupců mikroregionů
Litovelsko, Mohelnicko a Zábřežsko;
Organizátor setkání: mikroregion
Mohelnicko
Uspořádání odborného semináře
určeného zástupcům a pracovníkům
obcí. Téma semináře: nový zákon o
zadávání veřejných zakázek, prováděcí
právní předpisy, zákon o registru
smluv.
Zřízení elektronického podpisu pro
statutárního zástupce Svazku.
Předmětem projektu je pro zapojené
obce a jejich občany pořídit 1170 kusů
kompostérů, které umožní snížit
množství biologicky rozložitelného
odpadu ukládaného na skládky a
nevhodná veřejná prostranství ("černé
skládky bioodpadu"). Součástí
projektu je i pořízení dvou štěpkovačů,
které se budou sdílet mezi občany.
Půjčování mobilního zastřešeného
podia obcím za účelem pořádání
kulturních akcí. Podium je členským
obcím půjčováno zdarma. Je uloženo
ve městě Zábřeh.
Prezentace mikroregionu Zábřežsko
veřejnosti.

Výstupy
Úprava běžeckých stop byla
zajištěna. Stopy byly
udržované v zimě 2015/2016
pomocí sněžného skútru dle
sněhových podmínek.

Bylo provedeno doplnění
a úpravy fyzického značení
trasy.
Setkání se uskutečnilo
14.06.2016 za účasti starostů
obcí mikroregionu
Zábřežsko.
Seminář byl uskutečněn dne
23.09.2016.
Elektronický podpis byl
zřízen v listopadu 2016.

Byla podána žádost o dotaci
z Operačního programu
Životní prostředí.

V roce 2016 bylo půjčeno
obcím Brníčko, Jakubovice,
Postřelmov, Ruda nad
Moravou, Zábřeh.
Udržování webových stránek
www.zabrezsko.cz,
propagace v Informačním
zpravodaji města Zábřeh,
loga MiZ na webech obcí, na
kulturních akcích obcí.
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14.–17.01.2016 Veletrh Regiontour
Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech
se uskutečnil v Brně. Účastnilo se jej 844 vystavujících
z 24 zemí na 25 000 m2 obsazené výstavní plochy.
Expozice si prohlédlo 30 422 návštěvníků. Zahraniční
návštěvníci přijeli z 18 zemí, především ze sousedního
Slovenska, Polska a Maďarska.

03.–07.10.2016 Mezinárodní strojírenský veletrh
MSV, největší za posledních 5 let, se konal
v Brně. V průběhu celého týdne byla
zaznamenána účast 84 210 návštěvníků z 52
zemí. Na veletrhu získaly prostor také
průmyslové zóny a regionální rozvoj. V rámci
Olomouckého kraje zde mělo své prezentační
zázemí město Zábřeh. Společně s Olomouckým
krajem prezentovalo volné podnikatelské
nemovitosti a aktuální developerské projekty
v regionu. Cílem pro Zábřežsko bylo přilákat
investory do nových průmyslových zón
Leštinská II a Sadová II v Zábřehu.

18.06.2016 Den mikroregionu Zábřežsko
Třetí červnová sobota se na Dni mikroregionu Zábřežsko v Rovensku nesla v příjemném
a pohodovém duchu.
Rovenští pro návštěvníky připravili celodenní program plný různých zážitků. Slunečné počasí
za celý den přilákalo na dva tisíce příchozích. První z nich se přijeli podívat na dopolední
taneční vystoupení dětských zástupců jednotlivých obcí mikroregionu. Obce samotné ve
stáncích opět po roce společně prezentovaly činnost svou, svých spolků, zájmových kroužků
dětí i škol. Ve stáncích kromě informačních letáčků nabízely zdarma různé sladké i slané
pochutiny místní výroby. Nechyběly ani tradiční svébohovské bramboráky a doprovodné
občerstvení místních rovenských spolků. Zejména mužská část ocenila výstavu historických
vozidel místních občanů Rovenska. K vidění zde byly přistaveny nablýskané motocykly, osobní
vozy, zemědělská i vojenská technika. Za pozornost bezesporu také stála zajímavá včelařská
výstava, expozice hasičské techniky i výstava fotografií v místní galerii, na které zdarma
zájemce z místa hlavního dění dopravilo unikátní hasičské nebo koňské taxi. Pro děti bylo
připraveno zábavné třídění odpadu i lezecká stěna. Sportovní fandové si nenechali ujít
odpolední fotbalové utkání staré gardy FC Rovensko a Bohemians Praha 1905 s Antonínem
Panenkou. Hudební program pokračoval do pozdních nočních hodin s kapelami Atom a Kabát
Revival.
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Prezentace obcí
Na stáncích prezentovaly obce Brníčko, Dubicko, Horní Studénky, Hrabová, Chromeč, Leština,
Lukavice, Nemile, Postřelmov, Svébohov, Štíty a Zábřeh.
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Hospodaření Svazku v roce 2016

Přezkoumáním hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za období 01.01.2016–
31.12.2016 ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 03.03.2017 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Zpráva o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016 byla schválena dne 16.03.2017 na 9. jednání
Valné hromady pod č. usn. 17/03/16/03. Zpracovala Ing. Kateřina Krejčí, tajemnice Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko (únor 2017).
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