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Zápis z 16. jednání Rady mikroregionu 

konaného dne 31.01.2013, MěÚ Zábřeh 

 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.  

Počet stran: 2 
 

 

I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
 

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

31/01/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 31.01.2013 dle předloženého návrhu. 
PRO: 4 

31/01/02 

Bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2012. 
PRO: 4 

 
III. Informace bez usnesení 

Zřízení bankovního účtu u ČNB 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, mají územní samosprávné celky 

povinnost zřídit bankovní účet u České národní banky. Dle doplnění informace Krajského úřadu 
Olomouckého kraje ze dne 22.01.2013 týkající se zřízení účtů u ČNB zřídí dobrovolné svazky obcí účet 

u ČNB v případě, že je svazku poskytovaná dotace ze státního rozpočtu nebo návratná finanční 
výpomoc ze státního rozpočtu. 

Změna termínu březnového jednání Rady mikroregionu 

Plánovaný termín jednání Rady mikroregionu dne 07.03.2013 koliduje se Dnem malých obcí 
v Prostějově. Jednání Rady mikroregionu se uskuteční v náhradním termínu dne 08.03.2013 

v 9:00 hod. 

Sponzorský dar do tomboly na ples 

Rada mikroregionu projednala žádost o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na společenský ples 

Sboru dobrovolných hasičů obce Kolšov s negativním závěrem. 

Prezentace Wolters Kluwer ČR – právní systém ASPI 

Rada mikroregionu na jednání otevřela nabídku pana Stanislava Salaquardy (firma Wolters Kluwer ČR) 
prezentovat právní systém ASPI na VH v březnu 2013. S ohledem na plánovanou prohlídku závodu 
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BEST, a.s. v Mohelnici připravovanou ve stejném termínu požádat p. Salaquardu o zaslání nabídky, na 

základě které se VH rozhodne, zda má zájem o prezentaci právního systému ASPI na dalším jednání. 

 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 05.02.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


