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Výroční zpráva o činnosti
svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
za rok 2007
V roce 2007 se uskutečnila 4 zasedání valné hromady a 5 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. Zuzanou
Latochovou.
Kancelář Mikroregionu Krnovsko byla do června 2007 provozována na Linhartovském
zámku, od července 2007 je provozována v Krnově, Hlavní náměstí 29, II. poschodí.
Od března do června 2007 manažerka MRK navštěvovala jednotlivé obce, projednávala a
zaznamenávala jejich investiční i neinvestiční záměry na nadcházející období. Záměry obcí
nad 500 obv. (13 obcí MRK) byly v měsíci listopadu 2007 odeslány na ÚRR v Ostravě
k posouzení. Všechny obce obdržely ke svým záměrům písemná vyjádření ÚRR –
vyhodnocení možností pro získání dotací.
V průběhu roku 2007 byly členské obce manažerkou mikroregionu pravidelně informovány
o vyhlašovaných DT formou e-mailu (dotace Moravskoslezského kraje, EHP/Norsko, MMR,
MZe, MŽP, ROP Moravskoslezsko). V rámci činnosti MRK bylo obcím poskytováno
individuální poradenství ve věci předkládání projektových žádostí, žadatelům o dotaci byla na
žádost vystavována potvrzení o souladu jejich projektu se Strategickým plánem MRK.

1. Společné akce a události:
a) Regiontour 2007 – Brno 11. 1. 2007
Počátkem ledna 2007 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 novým společným propagačním materiálem v česko-polské jazykové mutaci.
Jednotlivé obce MRK využily této možnosti i k samostatným prezentacím.
b) Partnerská smlouva mezi okresem Prudnik a Mikroregionem Krnovsko –
Prudnik, 27. 9. 2007
Okres Prudnik a Mikroregion Krnovsko se dohodli na vzájemné spolupráci s cílem
připravovat a realizovat společné projekty. Slavnostního podpisu partnerské smlouvy se
za Mikroregion Krnovsko zúčastnili: Ing. Vítězslav Odložilík, Ing. Salome Sýkorová,
Ing. Vlastimil Machů, Ing. Zdeněk Welna, p. Luděk Volek, p. Antonín Budínský a Ing.
Bc. Judita Žáčková.
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c) Výjezdní zasedání starostů Mikroregionu Krnovsko – Ludvíkov, 13. – 14. 12. 2007
V rámci výjezdního zasedání starostů MRK proběhlo 20. zasedání valné hromady. Druhý
den se konaly odborné semináře zaměřené na OP Přeshraniční spolupráce ČR – PR –
Fond mikroprojektů (Ing. Zdeněk Jarmar, Alena Kopřivová), ROP Moravskoslezsko (Ing.
Michaela Vavrečková) a problematiku územně analytických podkladů (Ing. Bc. Zdeňka
Svobodová).

2. Semináře, konference, konzultace
a) Pracovní seminář „Územní plánování obcí dle nového stavebního zákona“ Úvalno, 5. 4. 2007
Dne 5. dubna 2007 se v kulturním domě v Úvalně uskutečnil pracovní seminář na
téma „Územní plánování obcí dle nového stavebního zákona“, kterého se zúčastnili
zástupci většiny obcí mikroregionu. Přednášejícím byl Ing. Arch. Jaroslav Haluza,
který podrobně informoval o povinnostech zastupitelstev obcí v souvislosti
s pořízením územně plánovací dokumentací obcí, pozornost byla věnována i územně
analytickým podkladům.
b) „Odpadové dny 2007“ – Hradec Králové, 13. - 14. 6. 2007
Manažerka Mikroregionu Krnovsko se zúčastnila jako čestný host
8. ročníku konference „Odpady a obce“, která se konala v Hradci Králové
ve dnech 13. - 14. června 2007.
c) Seminář k Operačnímu programu Životní prostředí – Šumperk, 14. 8. 2007
Mikroregion Krnovsko na semináři k problematice OP ŽP zastupoval předseda, Ing.
Vítězslav Odložilík a manažerka, Ing. Bc. Judita Žáčková.
d) Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce ČR – PR –
Ostrava, 21. 8. 2007
Seminář byl věnován jak problematice „velkých“ investičních projektů, tak projektů
malých – administrovaných prostřednictvím euroregionů. Za mikroregion se semináře
zúčastnili předseda mikroregionu, Ing. Vítězslav Odložilík a manažerka, Ing. Bc.
Judita Žáčková.
e) Konzultace na ER Praděd – Vrbno p. Pradědem, 23. 8. 2007
Předseda a manažerka MRK navštívili sekretariát ER Praděd, aby prodiskutovali
možnosti přeshraniční spolupráce s využitím Fondu mikroprojektů.
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f) Konzultace na Úřadu regionální rady – Ostrava, 6. 8. 2007 a 30. 10. 2007
Předseda a manažerka MRK se zúčastnili dvou jednání na ÚRR v Ostravě. Na prvním
jednání s ředitelem ÚRR, Ing. Davidem Sventken, MBA, byl představen Mikroregion
Krnovsko, jeho činnost a záměry. Druhé jednání bylo věnováno konzultacím ke
konkrétním projektům mikroregionu, průběhu a způsobu administrace a schvalování
projektů v rámci ROP Moravskoslezsko (Ing. Michaela Vavrečková).
g) Konference „Evropské příležitosti regionu“ – Ostrava, 4. – 5. 10. 2007
Dvoudenní konference byla realizována v rámci projektu „Posílení kapacity při
plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“. Byly prezentovány
informace k jednotlivým operačním programům a uskutečnily se i odborné
workshopy. Za mikroregion se v obou dnech konference zúčastnila manažerka MRK.
h)

Zahraniční studijní cesta „Open days“ – Brusel, 8. – 11. 10. 2007
Zahraniční studijní cesta se uskutečnila v rámci projektu „Posílení kapacity při
plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“, realizovaného ve
Společném regionálním operačním programu, opatření 3.3, jehož cílem je připravit
region na programovací období 2007 – 2013. Studijní cesty se zúčastnila manažerka
MRK.
Zahraniční cesta byla zaměřena na získání poznatků z oblasti přípravy, realizace a
administrace projektů. Zahrnovala seznámení účastníků s fungováním organizací,
které zastřešují zájmy ČR v Bruselu, a to především se Stálou misí ČR při EU. Dále
byla zaměřena na seznámení účastníků s fungováním evropských institucí (Evropská
komise, Evropský parlament, Výbor regionů).
V rámci studijní cesty proběhly jak semináře na půdě Stále mise ČR k problematice
fungování institucí EU a k problematice aktuálních informací o stavu schvalování
jednotlivých operačních programů. Stěžení části byla návštěva seminářů v rámci
OPEN DAYS (evropský týden regionů a měst), které jsou největší evropskou událostí
v oblasti regionální politiky, kterou pořádá Výbor regionů a Evropská komise.

i) Školení k projektovému řízení – Ostrava, 12. – 13. 12. 2007
V rámci projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů
v Moravskoslezském kraji“ se manažerka MRK účastnila školení zaměřeného na
projektové řízení – OP ŽP.

3. Prezentace
a) Veletrh Regiontour 2007 v Brně
viz bod 1. výroční zprávy.
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b) Tiskové zprávy
Česká tisková kancelář uveřejnila 4. 12. 2007 zprávu týkající se čerpání dotací
v Mikroregionu Krnovsko a projektových záměrů obcí mikroregionu na nadcházející
období. Ve zprávě byly zmíněny záměry na realizaci víceúčelových hřišť a obnovu
drobných památkových objektů.
c) Internetové stránky Mikroregionu Krnovsko
Manažerka MRK pravidelně v průběhu roku 2007 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 (aktivně jsou
předávány informace z Města Krnova, Města Albrechtic, Holčovic a Slezských
Rudoltic).

4. Společné žádosti o dotaci:
a) Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa
Celkové náklady:

1 000 tis. Kč

Dotace:

500 tis. Kč

Doba realizace:

3/2007 – 12/2007

Zúčastněné obce:

Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Jindřichov, Lichnov,
Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno, Zátor

Cílem projektu bylo pokračovat druhou etapou v obnově veřejného osvětlení v obcích
Mikroregionu Krnovsko. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje
Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.
b) „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“
Celkové náklady:

265 tis. Kč

Dotace:

170 tis. Kč

Doba realizace:

7/2007 – 12/2007

Cílem projektu bylo zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti volnočasových aktivit,
rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí atd., tak aby na tomto území mohlo
být realizováno co nejvíce aktivit a akcí. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy
a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.
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c) „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu
v Mikroregionu Krnovsko“
Celkové náklady:

594 tis. Kč

Dotace:

594 tis. Kč

Doba realizace:

4/2007 – 12/2007

Zúčastněné obce:

Brantice, Čaková, Heřmanovice, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov,
Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Úvalno, Vysoká, Zátor

V průběhu roku 2007 byla věnována zvýšená pozornost odpadovému hospodářství.
Mikroregion Krnovsko uzavřel smlouvu o řešení pilotního projektu „Intenzifikace systému
separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v Mikroregionu Krnovsko“
s firmou EKO-KOM a.s.. V rámci tohoto projektu bylo území Mikroregionu Krnovsko
dovybaveno nádobami na tříděný sběr pro zajištění dostatečné kapacity sběrné sítě v celkové
hodnotě 594 026,80 Kč.
d) „Obnova drobných památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko“
Žádost o dotaci byla předložena do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2007“ vyhlášeného Moravskoslezským krajem, a to v termínu k 13. 7. 2007. Zastupitelstvo
MS kraje rozhodlo dne 27. 9. 2007 o zařazení projektu do „náhradních projektů“, přidělení
dotace je možné v průběhu roku 2008. Valná hromada MRK rozhodla realizovat přípravnou
fázi projektu (zmapování a evidence objektů) prozatím z vlastních zdrojů.
e) „Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008“
Ke dni 30. listopadu 2007 byla podána žádost o dotaci na druhý ročník projektu „Zimní hry
Mikroregionu Krnovsko 2008“ (dotační program Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit
v oblasti sportu“). Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 125 tis. Kč, dotace je
požadována ve výši 87,5 tis. Kč.
f) „Integrovaný systém nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“
Cílem mikroregionu je vytvořit integrovaný systém nakládání s odpady – komplexní řešení
odpadového hospodářství v Mikroregionu Krnovsko. Za tímto účelem byla pro projekt
vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců 6 obcí, manažerky MRK a zástupců firmy
EKO-KOM, a.s..
Projektový záměr „Integrovaný systém nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“ byl
vybrán Moravskoslezským krajem jako jeden z velkých strategických projektů pro oblast
životní prostředí k bližšímu rozpracování (financováno z projektu „Posílení kapacity při
plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“). Zhotovitelem dílčích podkladů
projektu byla firma Mott MacDonald Praha, s.r.o..
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K problematice odpadového hospodářství se uskutečnila řada jednání:
Datum
02. 08. 2007

Místo konání
Úvalno

07. 08. 2007
17. 08. 2007

Úvalno
Krnov

23.10. 2007

Krnov

11.12. 2007

Krnov

Účastníci
pracovní skupina MRK, zástupci firmy
ASEKOL, ELEKTROWIN, EKO-KOM
starostové obcí MRK, zástupci EKO-KOM
starostové obcí MRK, zástupci firmy Mott
MacDonald
pracovní skupina MRK, zástupci firmy Mott
MacDonald, EKO-KOM
pracovní skupina MRK, zástupci firmy Mott
MacDonald, EKO-KOM

Na posledním jednání byl připomínkován a doplněn dokument zpracovaný firmou Mott
MacDonald, který rozpracovává projektový námět mikroregionu do úrovně projektového
záměru. Konečná verze projektového záměru bude předána mikroregionu do konce roku
2007. V roce 2008 se předpokládá zpracování potřebných dokumentů pro předložení
společného projektu do OP ŽP. Projekt by řešil především výstavbu sběrných dvorů,
centrálního sběrného místa, nakládání s BRO. Odhadované náklady na realizaci projektu jsou
cca 120 mil. Kč.

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 (manažerkou MRK).
V roce 2007 proběhl v rámci zmíněného projektu výběr řešitele pro dílčí projekt s názvem
„Náskok“, jehož výstupem byla 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). Projekt Mikroregionu Krnovsko „Integrovaný systém
nakládání s odpady“ byl MS krajem vybrán ke zpracování do úrovně projektového záměru ze
zdrojů programu „Partnerstvím k prosperitě“.

6. Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Krnovska, o.p.s.
MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., zpracovává Strategický plán Leader vč. specifikací opatření,
na které budou moci subjekty mikroregionu získat dotaci ze zdrojů MAS. Podmínkou je, aby
MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., nejprve uspěla se svojí žádostí o získání finančních prostředků
na MZe. Žádost MAS je předkládána do Programu rozvoje venkova (PRV), osa IV.
LEADER, v termínu do 21. 12. 2007 na centrální pracoviště SZIF v Praze.
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7.

Přidělené dotace k projektovým žádostem 2007

MSK – RR - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007
Žadatel – obec

DT Název projektu

Mikroregion
Krnovsko
Mikroregion
Krnovsko
Mikroregion
Quingburg
Úvalno
Lichnov

2

Brantice
Jindřichov
Slezské Pavlovice
MAS Rozvoj
Krnovska, o.p.s.
CELKEM

1
1
1
2

1
1
1
1

Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit
Mikroregionu Krnovsko
Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu
Krnovsko – II. etapa
Zřízení vybraných prvků infrastruktury
Základní škola I. etapa
Rekonstrukce Obecního domu č.p. 348 a založení
muzea
Rekonstrukce radnice
Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Rekonstrukce elektroinstalace v obecních bytech
Mikroregion Krnovsko v pohybu

Dotace
(tis. Kč)
170
500
280
300
300
300
200
200
478
2 728

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

Název projektu

Krnov
Krnov
CELKEM

Rekonstrukce ČOV Krnov
Sběrné dvory

Dotace
(tis. Kč)
1 750
457,5
2 207,5

MSK - ŽP – Podpora aktivit v oblasti životního prostředí
Žadatel

Název projektu

MIKS Krnov

Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko

Dotace
(tis. Kč)
130,5

MSK - Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2007
Žadatel

Název projektu

Hlinka

I. Pouť opět po 60-ti letech v kostele sv. Valentina v
Hlince

Dotace
(tis. Kč)
50
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MSK – SOC – Program rozvoje sociálních služeb kraje
Žadatel

Název projektu

Krnov

Informační podpora zavádění komunitního
plánování v Krnově

Dotace
(tis. Kč)
125,2

MMR – Podpora rozvoje SZ Čech a MSK regionu
Žadatel

Název projektu

Třemešná

Rekonstrukce místní komunikace navazující na
plochu pro podnikání
Čaková - sociální zázemí hřiště
Cyklostezka „K NÁDRAŽÍ“

Čaková
Úvalno
CELKEM

Dotace
(tis. Kč)
1 065
522
1 036
2 623

MK – Havarijní program Ministerstva kultury
Žadatel

Název projektu

Liptaň

Obnova nemovité kulturní památky „Kaple Panny
Marie“ v Bučávce

Dotace
(tis. Kč)
136

MF
Žadatel

Název projektu

Jindřichov
Město Albrechtice
CELKEM

Výstavba školní jídelny a ČOV
Rekonstrukce střechy a výměna oken ZŠ

Dotace
(tis. Kč)
9 000
2 000
11 000

SFDI – Výstavba a údržba cyklistických stezek pro rok 2007
Žadatel

Název projektu

Krnov

Cyklistická stezka na ulici Opavská

Dotace
(tis. Kč)
2 188

EKO-KOM, a.s.
Žadatel

Název projektu

Mikroregion Krnovsko

Intenzifikace systému separovaného sběru
vytříděných složek komunálního odpadu
v Mikroregionu Krnovsko

Dotace
(tis. Kč)
594
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INTERREG IIIA – Fond mikroprojektů
Žadatel

Název projektu

Krnov
Krnov
Město Albrechtice
Úvalno
CELKEM

Podpora příhraniční církevní turistiky
Krnovské hudební slavnosti 2007
Linhartovské kulturní léto 2007
Poznejme se, sousedi

Dotace
(tis. Kč)
71
218
275
139
703

Výroční zprávu MRK za rok 2007 vypracovala:
Ing. Bc. Judita Žáčková
manažer Mikroregionu Krnovsko
tel.: 595 174 945
fax: 554 637 440
e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz
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