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Výroční zpráva o činnosti
svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
za rok 2006
V roce 2006 se uskutečnilo 6 zasedání valné hromady a 8 zasedání správní rady Mikroregionu
Krnovsko.
Řádný chod Mikroregionu Krnovsko a činnost svazku obcí byla zajišťována manažerkou
Mikroregionu Krnovsko Ing. Bc. Juditou Žáčkovou a ekonomkou svazku pí. Jarmilou
Houžvovou (I. pololetí 2006) a následně pí. Zuzanou Latochovou (II. pololetí 2006).
Kancelář Mikroregionu Krnovsko byla od února 2006 provozována na MěÚ Město
Albrechtice, po dobu letních měsíců na Linhartovském zámku.
V průběhu roku 2006 byly členské obce mikroregionu pravidelně informovány
o vyhlašovaných DT formou e-mailu (dotace Moravskoslezského kraje, MMR, INTERREG
IIIA, SROP). V rámci činnosti MRK bylo obcím poskytováno individuální poradenství
ve věci předkládání projektových žádostí.
1. Společné akce a události:
a) Regiontour 2006 – Brno 12. 1. 2006
Počátkem ledna 2006 navštívili zástupci obcí Mikroregionu Krnovsko společně se
zástupci obcí mikroregionu Opavsko - severozápad veletrh Regiontour, který je
každoročně uskutečňován v Brně a prezentuje možnosti cestovního ruchu v jednotlivých
regionech ČR.
Mikroregion Krnovsko se v rámci expozice Moravskoslezského kraje na veletrhu
prezentoval společným propagačním materiálem i propagačními materiály z jednotlivých
obcí MRK.
b) Zimní hry Mikroregionu Krnovsko – Holčovice 10. 2. 2006
Jednalo se o sportovně-kulturní pilotní akci mikroregionu, do které byla zainteresována
většina obcí mikroregionu. Zimní hry se uskutečnily ve sportovních areálech obce
Holčovice, účastníci změřili své síly ve sjezdovém lyžování, závodech na snowboardu,
běhu na lyžích či hokejovém utkání. Sportovní disciplíny byly koncipovány pro všechny
věkové kategorie. Na závěr akce proběhl kulturně-společenský večer. Celkové náklady
projektu činily 165 tis. Kč, dotace byla přiznána z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 115 tis. Kč.
c) Jednání Spolku pro obnovu venkova - Dívčí Hrad 13. 4. 2006
Starostové Mikroregionu Krnovsko se zúčastnili schůze krajské organizace Spolku pro
obnovu venkova, která proběhla v Dívčím Hradě počátkem dubna 2006. Předseda
Mikroregionu Krnovsko představil mikroregion v rámci prezentace s názvem „Rozvojové
problémy severozápadní části Moravskoslezského kraje“, kde poukázal na nejvýraznější
překážky rozvoje tohoto území.
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d) Výjezdní zasedání starostů Mikroregionu Krnovsko – Dolní Moravice 5. – 6. 10. 2006
V rámci výjezdního zasedání starostů MRK proběhlo 15. zasedání valné hromady,
v jejímž závěru byly mimo jiné prezentovány informace z Národní konference o venkovu
2006. První den setkání rovněž proběhla prezentace malé komunální techniky. Druhý den
se uskutečnil seminář zaměřený na různé formy vzdělávání volených zástupců
i zaměstnanců obcí. Zároveň na semináři zazněly informace o možnostech získání dotací
v novém programovém období 2007 – 2013.
2. Semináře, konference
a) „Odpadové dny 2006“ – konference v Hradci Králové
Předseda a manažerka Mikroregionu Krnovsko se zúčastnili jako čestní hosté
7. ročníku konference „Odpady a obce 2006“, která se konala v Hradci Králové
ve dnech 7. a 8. června 2006.
b) „Vyhodnocování POH obcí a tvorba realizačního programu POH obce na rok 2006“ –
Praha 12. 9. 2006
Mikroregion Krnovsko na semináři k problematice odpadového hospodářství
zastupoval předseda, p. Petr Šolc.
c) „Jeseníky v naději“ – konference v Bruntále
Konference z oblasti cestovního ruchu s názvem „Jeseníky v naději“ se uskutečnila
v Bruntále počátkem prosince 2006. Za mikroregion se konference zúčastnili
místopředsedové mikroregionu, Ing. Vítězslav Odložilík a Ing. Salome Sýkorová.
d) Poradní sbor Moravskoslezského kraje – Ostrava 27. 11. 2006
Jednání se jako členka poradního sboru pro otázky rozvoje cestovního ruchu
v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko zúčastnila manažerka mikroregionu,
Ing. Bc. Judita Žáčková. V rámci jednání byly podány nejnovější informace k vývoji
cestovního ruchu v ČR, byly projednány hlavní marketingové aktivity MSK
a Destinačního managementu Moravsko-slezského, o.p.s., pro rok 2007. Dále byl
představen vzdělávací program zaměřený na kvalitu služeb cestovního ruchu
a závěrem byly prezentovány rozvojové programy podpory cestovního ruchu
pro období 2007 – 2013.
3. Prezentace
a) Veletrh Regiontour 2006 v Brně
viz bod 1. výroční zprávy.
b) Prezentace v časopise Camping, cars and caravans
Mikroregion Krnovsko byl prezentován v červencovém čísle časopisu „Camping, cars
and caravans“, který se zabývá výhradně cestovním ruchem. Dvoustránková
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prezentace se zaměřovala zejména na možnosti kempování v mikroregionu a jeho
přírodní a historické atraktivity vč. možností pro aktivní dovolenou – vše bylo
doplněno fotografiemi.
c) Polská verze internetových stránek Mikroregionu Krnovsko
V polovině roku 2006 byla zprovozněna polská verze internetových stránek
Mikroregionu Krnovsko (www.mikroregionkrnovsko.cz). Do polského jazyka byly
přeloženy nejdůležitější odkazy zejména z oblasti cestovního ruchu. V příštím roce se
předpokládá zprovoznění anglické verze internetových stránek.
d) Workshop „Výlety v mikroregionu Krnovsko a polském pohraničí“ – Krnov 21. 10.
2006
Manažerka MKR se zúčastnila workshopu k možnostem cestovního ruchu
v Mikroregionu Krnovsko - formou power pointové prezentace představila
a upozornila na hlavní atraktivity, ale i úskalí rozvoje cestovního ruchu v našem
regionu.
4. Společné žádosti o dotaci:
a) Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
Celkové náklady:
Dotace:
Doba realizace:

520 tis. Kč
320 tis. Kč (61,54 %)
1/2006 – 6/2007

Cílem projektu bylo prostřednictvím společných projektů a společně organizovaných akcí
zajistit rozvoj venkovského mikroregionu Krnovsko. Projekt byl předložen do programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení
dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.
b) „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa“
Celkové náklady:
Dotace:
Doba realizace:
Zúčastněné obce:

900 tis. Kč
500 tis. Kč (55,56 %)
4/2006 – 12/2006
Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov,
Lichnov, Úvalno, Zátor

Cílem tohoto projektu bylo podpořit postupnou obnovu veřejného osvětlení v malých obcích
Mikroregionu Krnovsko. Projekt je realizován etapově, v navazujících etapách se předpokládá
postupná obnova veřejného osvětlení v dalších obcích mikroregionu. Projekt byl předložen
do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006.
O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání
dne 4. 5. 2006.
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c) „Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko“
Celkové náklady:
Dotace:
Doba realizace:
Zúčastněné obce:

239 309 Kč
179 480 Kč (74,99 %)
3/2006 – 12/2006
16 obcí Mikroregionu Krnovsko

Cílem projektu je optimalizace nakládání s odpady v 16 obcích Mikroregionu Krnovsko.
Jedná se o vypracování projektové dokumentace vč. analýzy využitelnosti sběrného
a třídícího dvora. Projekt byl předložen do programu „Podpora přípravy projektů v oblasti
životního prostředí a zemědělství“, č. ŽPZ/03/2005. O přidělení dotace rozhodlo
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.
d) „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“
Celkové náklady:
Dotace:
Doba realizace:
Zúčastněné obce:

983 801,00 Kč
885 421,00 Kč (90,00 %)
1. 12. 2005 – 15. 12. 2006
20 obcí MRK

Projekt byl zaměřen na zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků Mikroregionu
Krnovsko. Stávající informační systém je doplněn o informační tabule s turistickými mapami,
fotografiemi a informacemi upozorňujícími na největší zajímavosti regionu. Projekt byl
předložen do grantového schématu SROP „Jednotný komunikační styl 2005“. O přidělení
dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.
e) „Obnova drobných památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko“
Žádost o dotaci byla předložena v rámci Regionálního programu podpory rozvoje SZ Čech a
Moravskoslezského regionu, dotační titul č. 6 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci
regionu NUTS 2 Moravskoslezsko, a to v termínu k 15. 9. 2006. Projekt, stejně jako projekty
ostatních mikroregionů Moravskoslezského kraje, nebyl schválen k realizaci.
f) Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2007
Ke dni 30. listopadu 2006 byla podána žádost o dotaci druhý ročník projektu „Zimní hry
Mikroregionu Krnovsko 2007“ (dotační program Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit
v oblasti sportu“). Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 160 tis. Kč, dotace je
požadována ve výši 110 tis. Kč.
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5. Partnerství Mikroregionu Krnovsko v projektech
„Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“
( neboli „Partnerstvím k prosperitě“)
Mikroregion Krnovsko se v listopadu 2004 přihlásil jako partner do projektu „Posílení
kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“. Projekt je v současné
době realizován. Mikroregion má zastoupení v řídícím výboru projektu (manažer MRK).
V současné době probíhá v rámci zmíněného projektu výběr řešitele pro dílčí projekt
s názvem „Náskok“, jehož výstupem bude příprava velkých strategických projektů
Moravskoslezského kraje (hodnota investičního projektu 100 mil. Kč, neinvestičního
projektu 30 mil. Kč; celkem za kraj bude vybráno cca 40 projektů). Obce Mikroregionu
Krnovsko hodlají v rámci projektu „Náskok“ realizovat projekty především z oblasti
revitalizace znečištěných území a čištění odpadních vod obcí.

6. Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Krnovska, o.p.s.
Mikroregion Krnovsko schválil předložení žádosti o dotaci Místní akční skupiny (MAS)
Rozvoj Krnovska, o.p.s., a zároveň schválil výběr projektů, které provedla MAS v rámci
3. kola programu LEADER ČR. Jednalo se o projekty zemědělských firem na modernizaci
strojového vybavení.

1.
2.
3.
4.

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ
požadovaná
žadatel/název projektu
IČ/r.č.
dotace
Obec Osoblaha – Modernizace
technologie při údržbě travnatých ploch
00296279
756 000
ZÁTOR – AGROZAT s.r.o.,
Dokonalé zpracování půdy
49609084
450 000
Ing. Josef Vendolský
Štěpkování biomasy na peletky
14612976
904 000
Dalibor Hanes – Rozšíření strojového
parku soukromého zemědělce
64625206
590 000
celkem Kč

Limit dotací na přijaté projekty:

přiznaná
dotace
756 000
450 000
904 000
590 000

2 700 000

2 700 000

810 000

810 000

2 700 000 Kč

Náhradní projekt (až do výše 30 % limitu přiznané dotace):
5.

HalBi,spol. s r.o.- Modernizace tech.
vybavení zemědělského podniku

60319151
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7. Přidělené dotace k projektovým žádostem 2006
MSK – RR - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006
Žadatel – obec

DT Název projektu

Mikroregion
Krnovsko
Mikroregion
Krnovsko
Mikroregion
Quingburg
Janov

1

Osoblaha
Čaková
Heřmanovice
Hošťálkovy
Holčovice
Úvalno
Zátor
Brantice
CELKEM

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti
venkovského mikroregionu
Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu
Krnovsko – I. etapa
Výstavba zařízení občanské vybavenosti
Společenský a kulturní program obce v rámci oslav
významného výročí
Oprava střechy zdravotního střediska v Osoblaze
Oprava místní komunikace v obci Čaková
Kulturní a tělovýchovné zařízení v obci
Obnova občanské vybavenosti kulturního zařízení
Obnova občanské vybavenosti
Zdravotní středisko
Oprava místní komunikace v obci Zátor
Opravy centra Brantic po povodních

Dotace
(tis. Kč)
320
500
280
200
105
200
200
200
200
200
200
200
2 805

MSK – ŽP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství
Žadatel

Název projektu

Město Albrechtice

Příprava projektové dokumentace k dostavbě
kanalizačního systému města
Poldr „Zátorská“
Protipovodňová opatření ve sportovně-rekreačním
areálu v obci Bohušov
Sběrný dvůr
Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro
Mikroregion Krnovsko
Zdroj tepla pro Domov seniorů v Dívčím Hradě
Nový zdroj tepla pro ZŠ a MŠ ve Slezských
Rudolticích
Protierozní a protipovodňové prvky ÚSES v lokalitě
„Zátorská“, Lichnov

Lichnov
Bohušov
Úvalno
Mikroregion
Krnovsko
Dívčí Hrad
Slezské Rudoltice
Lichnov
CELKEM

Dotace
(tis. Kč)
749
147,5
157,5
165
179,5
77,6
77,6
84,3
1 638
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MSK - ŽP - Drobné vodohospodářské akce
Žadatel

Název projektu

Vysoká
Třemešná
CELKEM

Prodloužení vodovodu Pitárné
Renovace vodovodního řádu v k.ú. Rudíkovy

Dotace
(tis. Kč)
1 459
1 043
2 502

MMR – Podpora rozvoje SZ Čech a MSK regionu
Žadatel

Název projektu

Vysoká

Informační turistické centrum Osoblažského
výběžku
Oprava zastřešení Městského divadla
Výstavba in-line hřiště
Karnola – podnikatelské inovační centrum
Krnovské muzeum

Krnov
Krnov
Krnov
Krnov
CELKEM

Dotace
(tis. Kč)
1 380
2 030
700
1 575
160
5 845

Partnerství 2006 – prevence kriminality na místní úrovni
Žadatel

Název projektu

Krnov

Probyční a resocializační program Právo na každý
den – Street Law
Výkon společensky prospěšné činnosti mládeže
v Krnově
Digitalizace MKDS v Krnově

Krnov
Krnov
CELKEM

Dotace
(tis. Kč)
117
63
143
323

MSK – Podpora implementace Marketingové strategie ČR
Žadatel

Název projektu

Krnov

Propagační brožura „Čtvero ročních období na
Krnovsku“

Dotace
(tis. Kč)
75

Program pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských
lokalitách
Žadatel

Název projektu

Krnov

Opravy sklepních prostor

Dotace
(tis. Kč)
331
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Podpora terénní práce
Žadatel

Název projektu

Krnov

Terénní práce v romských komunitách v Krnově

Dotace
(tis. Kč)
260

SFDI
Žadatel

Název projektu

Zátor

Chodník podél komunikace I/45 – II. etapa

Dotace
(tis. Kč)
1 819

SROP – GS Jednotný komunikační styl 2005
Žadatel

Název projektu

Mikroregion Krnovsko

Informační systém Mikroregionu Krnovsko

Dotace
(tis. Kč)
885

INTERREG IIIA – Fond mikroprojektů
Žadatel

Název projektu

Dívčí Hrad

II. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené
Evropy - Osoblažsko
Konference Možnosti turistiky našeho regionu a
Studie o cyklostezkách
Mezinárodní výtvarný plenér – Život Krnova
pohledem zvenčí
Krnovské hudební slavnosti
Linhartovské kulturní léto

Krnov
Krnov
Krnov
Město Albrechtice
CELKEM

Dotace
(tis. Kč)
94
260
206
325
300
1 185

Výroční zprávu MRK za rok 2006 vypracovala:
Ing. Bc. Judita Žáčková
manažer Mikroregionu Krnovsko
tel.: 554 620 960
fax: 554 652 144
e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz
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