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Výroční zpráva o činnosti  
svazku obcí Mikroregionu Krnovsko  

za rok 2011 
 
 
V roce 2011 se uskutečnila 4 zasedání valné hromady a 3 zasedání správní rady Mikroregionu 
Krnovsko.  
Kancelář Mikroregionu Krnovsko je provozována v Krnově, Hlavní náměstí 29, II. poschodí. 
Řádný chod Mikroregionu Krnovsko a činnost svazku obcí byla zajišťována manažerkou 
Mikroregionu Krnovsko Ing. Juditou Žáčkovou a ekonomkou svazku pí. Zuzanou Latochovou 
(manažerka i ekonomka vykonávají činnost na základě mandátní smlouvy jako osoby 
samostatně výdělečně činné), svazek obcí řídil předseda Mikroregionu Krnovsko Ing. 
Vítězslav Odložilík.  
 
 
1. Záležitosti ekonomické 
 
V průběhu roku 2011 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření svazku obcí - dne  
1. 9. 2011, kdy byly zjištěny tyto nedostatky: 
- svazek obcí nedoložil zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2011 v obcích 
Heřmanovice a Zátor 
- návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2010 byl schválen formou per rollam, nikoliv na 
veřejném projednání. 
Uvedené nedostatky byly projednány na 34. valné hromadě Mikroregionu Krnovsko a byla 
provedena opatření k nápravě. 
Revizní komise provedla kontrolu hospodaření svazku ke dni 31. 3. 2011, 31. 8. 2011  
a 31. 12. 2011. 
 
 
2. Informace o vyhlašovaných dotačních titulech 

 
V průběhu roku 2011 byly členské obce manažerkou mikroregionu informovány  
o vyhlašovaných dotačních titulech a výzvách: 
- grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů – velké komunitní granty 
- ROP – výzva č. 16 - cyklistické stezky 
-  ER Praděd – Fond mikroprojektů 
- OPŽP – oblast podpory 5.1 omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik 
- OPPS ČR – SR 
- PRV – 14. kolo –  mj. obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
- MSK: 

– Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a 
celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012 

– Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012 
– Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2012 
– Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012  
– Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 
– Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 

-  MMR - Program obnovy a rozvoje venkova 2012 
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3.  Společné akce a události 

 
a) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/2011 
 

      Třetí ročník hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko byl zahájen 5. 10. 2010. Turnaje se 
účastnilo 6 hokejových týmů: Motorkáři, Bašista, PP TÝM JAGERNDORF, TJ HC Město 
Albrechtice, Severozápadní chasníci, HC Zátor. Poslední zápas se uskutečnil dne 20. 2. 
2011. Slavnostní vyhášení výsledků Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2010/11 
proběhlo v sobotu dne 5. 3. 2011 na zimním stadionu v Krnově – třem nejlepším týmům 
sezóny 2010/11 byly předány poháry z rukou zástupců Mikroregionu Krnovsko.  
 Podrobné informace byly pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-
liga.html, mediálním partnerem projektu byl Krnovský měsíčník. 
Výsledková listina ročníku 2010/11: 

1. Motorkáři KMK 
2. HC Zátor 
3. PP Team Krnov 
4. KSBK Chasníci 
5. TJ HC Red´s Město Albrechtice 
6. Olejáři 

 
 

b) Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011 
 
Mikroregion Krnovsko se rozhodl podpořit sportovní aktivity dětí prostřednictvím 
žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise, která se uskutečnila na jaře 
2011. Do žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise se zapojily děti 
základních škol v Osoblaze, Třemešné, Jindřichově, Holčovicích (2 týmy z důvodu 
neúčasti ZŠ Zátor) a Lichnově. Každou školu reprezentovali 4 hráči + 2 náhradníci 
zapsaní na soupiskách. Základní školy byly rozděleny do dvou skupin A a B. V každé 
skupině se v květnu 2011 odehrály 3 miniturnaje (organizováno na 2 stoly vždy v každé 
škole), závěrečný turnaj (organizováno na 3 stoly) proběhl dne 14. 6. 2011 na základní 
škole v Jindřichově. Žákovská liga ve stoním tenise měla ze strany pořádajících škol i dětí 
velmi kladný ohlas. Děti nejenom hrály stolní tenis, ale navázaly i nová přátelství, 
komunikovaly mezi sebou, bylo tedy rozhodnuto pokračovat v této aktivitě i v roce 2012. 

 
 

c) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2011/2012 
 
Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a finančně přispívá již na 4. 
ročník amatérské hokejové ligy. V sezóně 2011/12 v rámci hokejové ligy amatérů 
Mikroregionu Krnovsko mezi sebou soupeří 5 týmů, čemuž odpovídá i harmonogram 
utkání. První zápas proběhl dne 4. 10. 2011, poslední je naplánován na 19. 2. 2012. 
Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-
liga.html, kde lze nalézt rozpis zápasů, hokejové kluby, pravidla soutěže, kontakty i 
prostor pro diskuzní fórum    
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4. Semináře, konference, konzultace 
 

a)  Kulatý stůl – Opava, 3. 5. 2011 - Zastoupení MSK v Bruselu 
V prostorách Obchodní akademie v Opavě se uskutečnil kulatý stůl Zastoupení 
Moravskoslezského kraje při evropských institucích. Kromě samotného představení 
činnosti a služeb Zastoupení byl program zaměřen na představení komunitáírních 
programů EU, ze kterých lze získávat finanční zdroje mimo Strukturální fondy EU –  
konkrétně šlo prezentace ke komunitárním programům Evropa pro občany a Mládež 
v akci. Kulatého stolu se za mikroregion zúčastnili předseda, Ing. Vítězslav Odložilík,  
a manažerka, Ing. Judita Žáčková. 

 
 

b) Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na  léta 2009 – 16, Ostrava 
Ing. Judita Žáčková byla přizvána k účasti na pracovní skupině zabývající se  aktualizací 
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16, konkrétně globálním cílem 
„Kvalitní kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život práci a návštěvu“. Jednání se 
uskutečnila v měsících září, říjen a listopad 2011. Informace z pracovní skupiny byla 
starostům obcí mikroregionu předávána na jednáních orgánů mikroregionu. 
  
 
c) Setkání s regionálními partnery – Ostrava, 22. 11. 2011 
Manažerka mikroregionu se zúčastnila setkání s regionálními partnery na téma „Co nás 
čeká po roce 2014“. Přípravu na období 2014+ prezentoval Ing. David Sventek, MBA, 
ředitel ÚRR Moravskoslezsko, v rámci programu dále vystoupil Mgr. Martin Radvan, 
vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ MSK a Ing. Petra Chovanioková, ředitelka 
ARR, a.s., Ostrava. V rámci programu byla diskutována  koordinace přípravy v regionu 
pro období 2014+, co chceme a můžeme v daném období podporovat a financovat a jaké 
řízení finančních prostředků chceme. Informace ze setkání předala manažerka členům 
Mikroregionu Krnovsko na jednání valné hromady. 

 
 

d) Integrované plány rozvoje území v regionech Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník  a 
Kralický Sněžník – příprava na období 2014 – 2020 – Moravskoslezský Kočov,  
1. 12. 2011 

Tématem setkání pracovní skupiny, jejímiž členy jsou Ing. Vítězslav Odložilík a Ing. 
Judita Žáčková bylo poskytnutí informací o krajinných integrovaných plánech rozvoje 
(MŽP) a postoji KÚ MSK a KÚ Olomouckého kraje ke zpracování IPRU. V rámci 
daného uskupení by měla vzniknou mezistrukturální, partnerská spolupráce (obce, 
neziskovky, podnikatelé), řešily by se problémy infrastruktury, ŽP, sociální oblasti, 
cestovního ruchu. Pracovní skupina projednávala možnosti předložení integrovaného 
plánu zahrnujícího výše uvedené území a možnosti předložení konkrétního projektu. 
Z jednání pracovní skupiny byly členům mikroregionu předány informace na valné 
hromadě mikroregionu. 
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5. Prezentace 
 
a) Internetové stránky Mikroregionu Krnovsko 

 
Manažerka MRK pravidelně v průběhu roku 2011 aktualizovala internetové stránky 
mikroregionu www.mikroregionkrnovsko.cz. Aktualizace jsou prováděny 1x měsíčně 
– je prezentována zejména činnost orgánů mikroregionu, uskutečněné projekty a akce. 
Dále jsou prezentovány novinky týkající se kulturních, sportovních a společenských 
akcí mikroregionu s využitím informací zasílaných jednotlivými obcemi.  
 

b) Kulturní kalendáře Mikroregionu Krnovsko 2011  
 

V rámci projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“ 
měly obce možnost prezentovat své akce pořádané v roce 2011 kulturního, 
společenského či sportovního charakteru prostřednictvím kulturních kalendářů. Do 
projektu se zapojily  obce Janov, Rusín, Slezské Rudoltice, Krnov, Holčovice, 
Osoblaha a Město Albrechtice.  

  
 

6. Vyúčtování, monitorování a udržitelnost projektů realizovaných s přispěním dotace 
 
V roce 2011 byly zpracovávány a předkládány odpovědným orgánům dokumenty vyplývající 
z povinností příjemce dotace: 

 
Název 
programu 

Název projektu Typ 
dokumentace 

Datum 
předložení 

Místo 
předložení 

SROP  Informační systém 
Mikroregionu Krnovsko 

Monitorovací 
zpráva o zajištění 
udržitelnosti akce 

7.1.2011 KÚ MSK 
Ostrava 

Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova MSK 
2010 

Poradenství a podpora 
společných akcí 
Mikroregionu Krnovsko 

Průběžné 
vyúčtování 
projektu 

11.1.2011 KÚ MSK 
Ostrava 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

Víceúčelová hřiště 
Mikroregionu Krnovsko I. 

Zpráva o zajištění 
udržitelnosti 
projektu 

24.2.2011 ÚRR 
Ostrava 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

Víceúčelová hřiště 
Mikroregionu Krnovsko II. 

Zpráva o zajištění 
udržitelnosti 
projektu 

24.2.2011 ÚRR 
Ostrava 

Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova MSK 
2010 

Poradenství a podpora 
společných akcí 
Mikroregionu Krnovsko 

Závěrečné 
vyúčtování 
projektu 

21.7.2011 KÚ MSK 
Ostrava 

SROP  Informační systém 
Mikroregionu Krnovsko 

Monitorovací 
zpráva o zajištění 
udržitelnosti akce 

27.9.2011 KÚ MSK 
Ostrava 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

Veřejná prostranství 
Mikroregionu Krnovsko 

Závěrečná 
monitorovací 
zpráva se žádostí 
o platbu 

27.10.2011 ÚRR 
Ostrava 
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ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

Příprava projektů 
v Mikroregionu Krnovsko 

Zpráva o zajištění 
udržitelnosti 
projektu 

k 26.12.2011 ÚRR 
Ostrava 

 
 
7. Projekty realizované v roce 2011 
 

a) Poradenství  a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko  
 

Program  Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010 

Celkové náklady 700 tis. Kč 

Dotace  384 tis. Kč 

Období realizace 7/2010 – 6/2011 

Stručná anotace 
Poradenství, rozšíření spolupráce mezi obcemi, příprava společných 
projektů a akcí, propagace mikroregionu (kulturní kalendáře 2011, 
mapy se zajímavostmi mikroregionu). 

 
 
b) „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ 

 

Program  ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Celkové náklady 6,1 mil. Kč 

Dotace  5,4 mil. Kč 

Období realizace 11/2008 – 10/2011 

Stručná anotace 
Obnova veřejných prostranství v obcích Hošťálkovy, Město 
Albrechtice, Holčovice, Lichnov a Zátor. 

 
 
8. Přidělené dotace v roce 2011 
 

Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko  
 

Program  Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 

Celkové náklady 634 tis. Kč 

Dotace  348,4 tis. Kč 

Období realizace 7/2011 – 6/2012 

Stručná anotace 
Poradenství, rozšíření spolupráce mezi obcemi, příprava společných 
projektů a akcí, propagace mikroregionu (kulturní kalendáře). 

Rozhodnutí o přidělení 
dotace 

 Zasedání zastupitelstva MS kraje dne 23. 3. 2011 

 
 
Výroční zprávu MRK za rok 2011 vypracovala: 
Ing. Judita Žáčková 
manažerka Mikroregionu Krnovsko 
tel.: 595 174 945 
fax: 554 637 440 
e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz 


