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V roce 2008 se uskutečnilo 5 zasedání valné hromady a 10 zasedání správní rady 
Mikroregionu Krnovsko. Mimo tato jednání orgánů mikroregionu se v průběhu roku 
uskutečňovala jednání pracovních skupin - zástupců obcí zúčastněných na projektech 
víceúčelových hřišť, veřejných prostranství, sakrálních staveb, hasičských zbrojnic a místních 
komunikací. 
 
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. Bc. Juditou Žáčkovou a ekonomkou svazku pí. Zuzanou 
Latochovou. Manažerka vykonává činnost na základě mandátní smlouvy jako osoba 
samostatně výdělečně činná, ekonomka na základě dohody o provedení práce. 
V průběhu roku 2008 byly členské obce manažerkou mikroregionu informovány  
o vyhlašovaných dotačních titulech (dotace Moravskoslezského kraje, MMR - IOP, MŽP – 
OP ŽP, ROP Moravskoslezsko). V rámci činnosti MRK bylo obcím poskytováno individuální 
poradenství ve věci předkládání projektových žádostí. V roce 2008 se uskutečnilo jedno 
průběžné přezkoumání hospodaření svazku obcí - dne 13. 8. 2008, kdy nebyly zjištěny žádné 
nedostatky v hospodaření Mikroregionu Krnovsko.  
 
 
1.  Společné akce a události: 

 
a) Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008 – Krnov, 8. 2. 2008 

Vzhledem k nepřízni počasí a nedostatu sněhu se v rámci zimních her mikroregionu 
nemohly ve sportovních areálech obce Holčovice uskutečnit původně plánované 
soutěže ve sjezdovém a klasickém lyžování a slalomu. V rámci zimních her probíhala 
na zimním stadionu v Krnově pouze soutěž v ledním hokeji. Do finále, které se 
uskutečnilo 8. 2. 2008 za účasti starostů obcí mikroregionu, postoupily mužstva 
z Lichnova, Města Albrechtic, Krnova a Třemešné.  

 
b) Dvoudenní exkurze „Po dobrých příkladech Moravskoslezského kraje“  

25. – 26. 9. 2008 
 

V rámci projektu „Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko“ byla 
uspořádána dvoudenní exkurze starostů obcí Mikroregionu Krnovsko zaměřená na 
získávání zkušeností z úspěšně realizovaných projektů a akcí v Moravskoslezském 
kraji. Organizační a přednáškovou činnost v rámci dvoudenní exkurze zajišťovala 
firma ARVEN – Akademie rozvoje venkova. V rámci dvoudenní exkurze proběhlo 
proběhlo 24. zasedání valné hromady. Náklady na exkurzi činily 46 000,- Kč, dotace 
byla získána ve výši 24 000,- Kč.  
 

c) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2008/2009 
Hokejový turnaj  pořádaný v rámci zimních her mikroregionu měl velkou odezvu a 
získal si své příznivce. Z tohoto důvodu se Mikroregion Krnovsko rozhodl finančně 
podpořit záměr amatérských sportovců v uspořádání tradiční zimní mikroregionální 
soutěže  - „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“. První ročník byl zahájen 7. 10. 
2008.  Utkání 6 hokejových týmů z různých obcí mikroregionu probíhají na zimním 
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stadionu v Krnově 3 x týdně. Na základě průběžných výsledků se uskuteční v únoru 
2009 finále turnaje. O výsledcích jednotlivých utkání pravidelně informuje Krnovský 
měsíčník.  

 
 

2. Semináře, konference, konzultace 
 
a) Seminář „Územní plánování a stavební řád“- Malá Morávka, 22. – 23. 5. 2008 

 
Zástupci obcí mikroegionu se zúčastnili dvoudenního semináře na téma „Územní 
plánování a stavební řád“. Přednášejícími byli pracovníci oddělení územního 
plánování Města Krnova a Ing. Arch. Jaroslav Haluza, který podrobně informoval o 
povinnostech zastupitelstev obcí v souvislosti s pořízením územně plánovacích 
dokumentací obcí, pozornost byla věnována i územně analytickým podkladům.  
Z uskutečněného semináře vzešel požadavek na zřízení  Rady obcí pro udržitelný 
rozvoj území. Rada obcí projednává územně analytické podklady pro správní obvod 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a vyhodnocení vlivů územních plánů na 
udržitelný rozvoj území a vydává k nim na základě výsledků projednání příslušnému 
pořizovateli své stanovisko.  
Vzhledem ke skutečnosti, že pro zřízení „Rady obcí“ je potřeba souhlasu všech obcí 
správního obvodu obce s rozšířenou působností, byl všem obcím mikroergionu 
rozeslán informační dopis se žádostí o písemné vyslovení souhlasu se zřízením „Rady 
obcí“ a určen termín doručení těchto souhlasů na 30. 9. 2008.  
V uvedeném termínu byl podán souhlas pouze 15 obcí (Býkov-Láryšov, Čaková, 
Janov, Jindřichov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, 
Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor).  
Další obce (Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, 
Hošťálkovy, Krasov, Slezské Pavlovice) souhlas ve stanoveném termínu nezaslaly.  
Na základě těchto skutečností nebude Rada obcí pro udržitelný rozvoj území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov v roce 2008 zřízena.  
V případě trvajícího zájmu o její zřízení je nutné doložit souhlasy zbývajících obcí 
celého správního obvodu.  

 
 

b)  Seminář „Studie proveditelnosti, obsah a struktura“ – Hradec nad Moravicí, 1. – 2. 7. 
2008 
V rámci podpory absorpční kapacity ROP NUTS II Moravskoslezsko se v Hradci nad 
Moravicí uskutečnil dvoudenní seminář zaměřený na základní principy studie 
proveditelnosti, strukturu marketingové analýzy trhu a analýzy nákladů a přínosů. 
Semináře se zúčastnil místostarosta Krnova, pracovníci oddělení hospodářského 
rozvoje a evropských projektů Města Krnova a manažerka mikroregionu. 

 
 

c) Školení pro příjemce – zadávání veřejných zakázek – Ostrava, 11. 8. 2008 
Školení bylo zaměřeno na legislativu v oblasti veřejných zakázek a metodický pokyn 
pro zadávání veřejných zakázek pro ROP NUTS II Moravskoslezsko. Školení se za 
mikroregion zúčastnila manažerka, Judita Žáčková.  
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d) Konference „Evropské příležitosti regionu“ – Ostrava, 2. – 3. 10. 2008 
Manažerka mikroregionu byla požádána o prezentaci zkušeností s realizací projektů 
„Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I. a II.“ spolufinancovaných z ROP 
NUTS II Moravskoslezsko. Prezentace byla orientována především pro starosty obcí a 
proběhla v sídle Úřadu regionální rady v Ostravě dne 3. 10. 2008 v rámci workshopu 
„Dotační možnosti pro obce“. 
Své zkušenosti s projekty prezentovali vedle manažerky Mikroregionu Krnovsko i 
zástupce obce Bolatice a města Rýmařova. Svým zaměřením na zcela konkrétní 
zkušenosti s dosavadní realizací projektů se prezentace setkaly u přítomných s velmi 
pozitivním ohlasem. Hodnocení workshopu „Dotační možnosti pro obce“ dosáhlo 
průměru 1,16 (v rozmezí 1 – 5, dle školního známkování) a workshop byl nejlépe 
hodnocenou akcí v obou dnech konference. 

 
 
e) Školení pro příjemce dotace ROP Moravskolezsko – Ostrava, 31. 10. 2008 

Školení bylo zaměřeno na praktické otázky související s realizací projektů z ROP. 
V rámci projektové části byly prezentovány povinnosti příjemce dotace při realizaci 
projektu, monitoring projektu, změny v projektu, veřejná podpora, publicita a  
kontroly. Ve finanční části byli účastníci seznámeni s postupem při poskytování 
žádostí o platbu – obsahem, náležitostmi atd. Za mikroregion Krnovsko se semináře 
zúčastnili předseda mikroregionu a manažerka mikroregionu. 

 
 

f) Seminář k zákonu o veřejných zakázkách – Olomouc, 20. 11. 2008 
Seminář, který byl zaměřen na rozhodovací praxi a výkladová stanoviska ÚOHS, 
vedla Mgr. Romana Derková, ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Semináře se zúčastnili zástupci investičního oddělení 
Města Krnova a manažerka mikroregionu. 

 
 

3. Prezentace 
 

a) Internetové stránky Mikroregionu Krnovsko 
 
Manažerka MRK pravidelně v průběhu roku 2008 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. Internetové 
stránky byly v roce 2008 rozšířeny o informace týkající se vyhlašovaných výběrových 
řízení.  
 
 

4. Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Krnovska, o.p.s. 
 

V roce 2007 MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., zpracovala Strategický plán Leader, který 
předložila s žádostí o získání finančních prostředků na MZe, do Programu rozvoje 
venkova (PRV), osy IV. LEADER. V dubnu 2008 byl uveřejněn výběr MAS 
k financování z PRV - hodnotitelská komise vybrala 48 nejlepších strategických plánů 
LEADER.  MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.,  se svým strategickým plánem LEADER 
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neuspěla. Z tohoto důvodu předkládala žádost opětovně ve druhé výzvě na podzim 2008. 
Výsledky hodnocení budou známy počátkem roku 2009.  

 
 

5. Společné žádosti o dotaci: 
 

a) Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko  
 

Celkové náklady: 640 tis. Kč 

Dotace:  350 tis. Kč 

Doba realizace:  1/2008 – 6/2009 
 
Cílem projektu bylo zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti obnovy a rozvoje 
venkova, zvýšit atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání a celkově zlepšit životní podmínky 
v malých obcích. V rámci projektu byly pro období 1/2008 - 6/2009 získány mimo jiné i 
finanční prostředky na poradenskou činnost manažerky mikroregionu (náklady na poradenské 
služby 540 tis. Kč, z toho: dotace 297 tis. Kč, vlastní zdroje mikroregionu: 243 tis. Kč). 
Poradenská pomoc je směřována k vyhledávání vhodných záměrů k realizaci investičních i 
neinvestičních akcí vč. způsobu jejich financování.  
Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 
2008“, č. RR/01/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
dne 24. 4. 2008. 

 
 
b) „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ 

 

Celkové náklady: 7 981 439 Kč 

Dotace:  7 293 198 Kč 

Doba realizace:  11/2007 - 8/2009 
 
Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko - Zátoru, 
Jindřichově a Osoblaze. Kostrukce víceúčelových hřišť umožní jejich celoroční využívání k 
mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal, tenis, badminton či 
bruslení nebo lední hokej. Sportovní plochy budou sloužit k aktivnímu trávení volného času i 
pořádání profesionálních soutěží. 
Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, 
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 
26. 6. 2008.  
 
 

c)  „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“ 
 

Celkové náklady: 7 927 233 Kč 

Dotace:  7 249 348 Kč 

Doba realizace:  11/2007 - 9/2009 
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Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko - Úvalně, 
Lichnově a Městě Albrechticích. Tato hřiště budou celoročně využitelná k mnoha různým 
sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal či jiné sporty. 
Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, 
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 
26. 6. 2008.  
 
 

d) „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“ 
 

Celkové náklady: 470 000 Kč 

Dotace:  235 000 Kč 

Doba realizace:  4/2008 - 8/2009 
 
Díky dotaci bude zpracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti k projektu 
,,Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko", jehož cílem je obnova hasičských zbrojnic ve 
4 obcích Mikroregionu Krnovsko - Jindřichov, Lichnov, Úvalno a Třemešná. Díky tomuto 
projektu dojde k obnově střech, fasád, výměnám oken, vrat, opravám elektroinstalací a 
dalších nezbytných věcí, které jsou potřeba k provozu hasičských zbrojnic. 
Projekt byl předložen do "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008", č. 
RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 
2008. 
 
 

e)  „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“ 
 

Celkové náklady: 220 000 Kč 

Dotace:  110 000 Kč 

Doba realizace:  4/2008 - 4/2009 
 
Díky dotaci bude umožněno vytvoření projektové dokumentace k projektu ,,Obnova místních 
komunikací Mikroregionu Krnovsko". Cílem projektu je prostřednictvím obnovy místních 
komunikací zlepšit dopravní infrastrukturu a vzhled obcí do 500 obyvatel. Tohoto projektu se 
účastnÍ 7 obcí Mikroregionu Krnovsko - Býkov - Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, 
Krasov, Liptaň a Vysoká. 
Projekt byl předložen do "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008", č. 
RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 
2008. 
 
 

f) „Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko“ 
 

Celkové náklady: 348 800 Kč 

Dotace:  257 150 Kč 

Doba realizace:  5/2008 - 7/2009 
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Projektem bude řešena příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko financovatelných z ROP. 
Na základě projednání v orgánech mikroregionu bylo odsouhlaseno připravit v rámci tohoto 
projektu 2 projektové zéměry do fáze předběžné studie proveditelnosti. První záměr ,,Veřejná 
prostranství Mikroregionu Krnovsko"  bude řešit obnovu a estetické zlepšení venkovského 
prostoru v 5 obcích mikroregionu (Hošťálkovy, Město Albrechtice, Lichnov, Holčovice, 
Zátor). Druhý záměr ,,Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů"  se zaměří 
na obnovu místních drobných památkových objektů - kapliček a dalších prvků venkovského 
prostředí – ve 4 obcích mikroregionu (Třemešná, Slezské Rudoltice, Osoblaha, 
Jindřichov). V rámci projektu bylo rovněž pořízeno technické vybavení kanceláře 
mikroregionu (kopírka, notebook, software). 
Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, 
oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální 
rady dne 26. 6. 2008.  
 
 

g) Cesta za poklady Evropy 
 

Celkové náklady: 4 435 EUR 

Dotace:  3 769 EUR 

Doba realizace:  8/2008 - 11/2008 
 
Cílem projektu bylo vést děti již od předškolního věku k poznání okolních zemí a zejména 
našich polských sousedů tak, aby se hravou formou naučily vzájemnému porozumění. 
Projektu se zúčastnily děti mateřských škol mikroregionu a polských Glubczyc. Mezi 
předškolními zařízeními mikroregionu a polskými mateřskými školami již existují partnerství, 
která je třeba dále podporovat a rozvíjet. Projekt by se měl v následujících letech střídavě 
opakovat na polském i českém území s tím, že každoročně bude tématicky jinak zaměřen. 
Projekt byl předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR - Fondu 
mikroprojektů. Dotace byla schválena Euroregionálním řídícím výborem dne 26. 6. 2008.  
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6. Dotace přidělené Mikroregionu Krnovsko v roce 2008 – shrnutí 
  
Název projektu Program Celkové 

náklady 
(tis. Kč) 

Dotace 
(tis. Kč) 

Zúčastněné obce 

Služby pro rozvoj venkova 
Mikroregionu Krnovsko 

Program obnovy a 
rozvoje venkova 

MSK 2008 

640 350 25 obcí  

Víceúčelová hřiště 
Mikroregionu Krnovsko I. 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

7 981 7 293 3 obce: Zátor, 
Jindřichov, 
Osoblaha 

Víceúčelová hřiště 
Mikroregionu Krnovsko II. 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

7 927 7 249 3 obce: Úvalno, 
Lichnov, Město 

Albrechtice 
Hasičské zbrojnice 
Mikroregionu Krnovsko 

Program na 
podporu projektové 
dokumentace 2008 

470 235 4 obce: 
Jindřichov, 

Lichnov, Úvalno, 
Třemešná 

Obnova místních 
komunikací Mikroregionu 
Krnovsko 

Program na 
podporu projektové 
dokumentace 2008 

220 110 7 obcí:  Býkov – 
Láryšov, Čaková, 
Dívčí Hrad, Janov, 

Krasov, Liptaň, 
Vysoká 

Příprava projektů 
v Mikroregionu Krnovsko 
– Veřejná prostranství 
Mikroregionu Krnovsko 

5 obcí: 
Hošťálkovy, 

Město 
Albrechtice, 

Lichnov, 
Holčovice, Zátor 

Příprava projektů 
v Mikroregionu Krnovsko 
– Obnova drobných, 
památkových a sakrálních 
objektů Mikroregionu 
Krnovsko 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

 

349 257 

4 obce: Třemešná, 
Slezské Rudoltice, 

Osoblaha, 
Jindřichov 

Cesta za poklady Evropy OP PS – Fond 
mikroprojektů 
Euroregionu 

Praděd 

112 95 6 MŠ z Krnova,  
2 MŠ z Glubczyc, 

MŠ Město 
Albrechtice, 
Holčovice, 
Jindřichov, 

Lichnov 
CELKEM  17 699 15 589  
 
 
Výroční zprávu MRK za rok 2008 vypracovala: 
Ing. Bc. Judita Žáčková 
manažerka Mikroregionu Krnovsko 
tel.: 595 174 945 
fax: 554 637 440 
e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz 


