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V roce 2009 se uskutečnila 3 zasedání valné hromady a 7 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. Dagmar 
Kovalčíkovou. Manažerka i ekonomka vykonávají činnost na základě mandátní smlouvy jako 
osoby samostatně výdělečně činné. 
V průběhu roku 2009 byly členské obce manažerkou mikroregionu informovány  
o vyhlašovaných dotačních titulech (dotace Moravskoslezského kraje, MMR, PRV, ROP 
Moravskoslezsko). V rámci činnosti MRK bylo obcím poskytováno individuální poradenství 
ve věci předkládání projektových žádostí.  
V roce 2009 se uskutečnilo jedno průběžné přezkoumání hospodaření svazku obcí - dne 24. 8. 
2009, kdy nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření Mikroregionu Krnovsko.  
 
 
1.  Společné akce a události: 

 
a) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2008/2009 

 
Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2008/2009 se zúčastnili amatérští hráči hokeje ze 
14 obcí mikroregionu. Hokejová liga byla zahájena dne 7. 10. 2008, ukončena 28. 2. 
2009, kdy první čtyři mužstva hráli play off. Konečné pořadí: 
1. MOTORKÁŘI KMK 
2. PP TEAM PENGUINS 
3. SEVEROZÁPADNÍ CHASNÍCI 
4. TJ HC RED´S ALBRECHTICE. 
Informace o průběhu hokejové ligy mikroregionu byly pravidelně zveřejňovány na 
www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html – měsíčně stránky navštívilo 3 tis. lidí. Mediálním 
partnerem projektu byl Krnovský měsíčník. 
Poděkování za organizační a mediální zajištění projektu náleží p. Pavlu Šprinzovi, 
místopředsedovi mikroregionu, p. Liboru Nowakovi, řediteli soutěže a p. Radimovi 
Rudzinskému, sekretáři soutěže. 
 
 
b) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2009/2010 
 

      Druhý ročník hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko byl zahájen 6. 10. 2009. Turnaje se 
účastní 6 hokejových týmů. Poslední zápas se uskuteční dne 21. 2. 2010. I pro sezónu 
2009/10 schválila za zvýhodněných podmínek pronájem zimního stadionu Rada města 
Krnova. 
 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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c) Dvoudenní poznávací zájezd na jižní Moravu 15. – 16. 10. 2009 
 
Mikroregion  Krnovsko společně s Mikroregionem Rýmařovsko podnikly poznávací        
a vzdělávací akci, která proběhla na jižní Moravě v okolí Města Mikulov. Společně 
s vedením tamní CHKO bylo navštíveno okolí Pálavy a Velkých Dunajovic. Účastníci 
zájezdu se seznámili s komerčním využitím nádrže Nové Mlýny, konkrétně v obci 
Pasohlávky – kemp, rybaření, turistika. Přednášky byly koncipovány s ohledem na šetrné 
využití přírody a krajiny pro turistický ruch a skloubení života místních obyvatel s tímto 
fenoménem – vše propojeno se získáním pracovních příležitostí a zvyšování životní 
úrovně obyvatel, samozřejmě s jejich aktivním zapojením.  

 
 

2. Semináře, konference, konzultace 
 

a)  Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 – 2016 – zasedání tématické 
expertní skupiny „Jedinečné území“ - Ostrava, duben – říjen 2009 

 
Výzvou náměstka hejtmana Doc. Ing. Mariana Lebiedzika, PhD., byla manažerka 
mikroregionu, Ing. Bc. Judita Žáčková, požádána o spolupráci při vytváření 
strategického plánu rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2009 – 2016, 
konkrétně členstvím v tématické expertní skupině „Jedinečné území“. V průběhu 
zasedání byla postupně představována hlavní zjištění analýzy kraje, klíčové indikátory 
vztahující se k tématu skupiny, tvořena vize a globální strategické cíle dle zaměření 
tématické expertní skupiny. Zasedání se mimo manažerky mikroregionu účastnil 
starosta Osoblahy, p. Václav Kalda. 

 
 
b) Seminář „Mikroregiony a jejich činnost“- Pardubice, 2. 12. 2009 

 
Seminář pořádal Ústav územního rozvoje Brno pod záštitou Ministerstva pro místní 
rozvoj. V rámci programu byla mimo jiné věnována pozornost ochraně kulturního 
dědictví venkova – přístupům k řešení vzhledu obce a okolní krajiny, profesionalizaci 
managementu rozvoje mikroregionu a příkladům dobrých nástrojů rozvoje území, kdy 
bylo řešeno postavení svazků obcí jako aktérů regionální politiky kraje. Semináře se 
za mikroregion účastnil předseda, Ing. Vítězslav Odložilík.  

 
 

 
3. Prezentace 
 

a) Internetové stránky Mikroregionu Krnovsko 
 
Manažerka MRK pravidelně v průběhu roku 2009 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 2009 rozšířeny o informace týkající se činnosti Místní akční 
skupiny Rozvoj Krnovska, o.p.s..  
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b) Tiskové zprávy, televizní regionální zpravodajství  
 

V rámci povinné publicity při realizaci projektů „Víceúčelová hřiště Mikroregionu 
Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“ byly v tisku (MS 
deník – Bruntálský a Krnovský deník - dne 25. 6. 2009 a 30. 6. 2009; Právo – 
Moravskoslezský kraj – dne 7. 11. 2009) publikovány informace o realizaci projektů. 
Zároveň byly oba projekty prezentovány v televizním regionálním zpravodajství 
(Regiony dne 31. 8. 2009, 18.00 hod.). 
 
 

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

MAS Rozvoj Krnovska , o.p.s. předkládala na podzim roku 2008 Strategický plán 
LEADER se žádostí o získání finančních prostředků na MZe, do Programu rozvoje 
venkova (PRV), osy IV. LEADER. Na jaře 2009 bylo místní akční skupině Rozvoj 
Krnovska, o.p.s., oznámeno přidělení dotace (cca 4,2 mil. Kč ročně).  
Na základě těchto skutečností vyhlásila dne 11. 9. 2009 MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., 
výzvu k předkládání žádostí o dotaci pro subjekty z území Mikroregionu Krnovsko. 
Celkově bylo na opatření publikované v rámci 1. výzvy vyčleněno 2 575 592,- Kč. Na 
1. výzvu reagovalo 6 subjektů, z toho 3 obce (Slezské Rudoltice, Úvalno a Osoblaha). 
Všechny žádosti prošly kontrolou povinných a nepovinných příloh a kontrolou 
přijatelnosti. Po posouzení a doporučení výběrové komise byly všechny uvedené 
projekty dne 23. 10. 2009 předány na SZIF Opava .  
 
MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. se zapojuje do připravovaného společného projektu 
MAS Opavsko „Ovoce k lidem a lidé do sadů“. Mezi oběma MAS byla uzavřena 
partnerská smlouva, kdy správní rada MAS Rozvoj Krnovska schválila účast na 
spolufinancování tohoto projektu ve výši 175 tis. Kč (při předpokládané dotaci 100 
%). Obce budou osloveny s žádostí o zapojení do projektu, žádost na SZIF bude 
podávat MAS Opavsko, předpoklad realizace projektu je do roku 2011. Výstupy 
projektu představují semináře, workshopy, ukázkové akce, exkuze, publikace, 
prezentační akce pro veřejnost (prezentace výrobků z oblasti včelařství, ovocnářství 
apod.). 

 
 

5. Projekty realizované v roce 2009 
 

a) Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko  
 

Program  Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008 

Celkové náklady 648 tis. Kč 

Dotace  350 tis. Kč 

Období realizace 1/2008 - 6/2009 

Stručná anotace Poradenství obcím mikroregionu 

 
 

b) Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko 
 

Program  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 
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Celkové náklady 460 tis. Kč 

Dotace  230 tis. Kč 

Období realizace 4/2008 - 8/2009 

Stručná anotace Pořízení projektové dokumentace na obnovu hasičských zbrojnic 
v obcích Jindřichov, Lichnov, Úvalno a Třemešná 

 
 
c) Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko 
 

Program  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 

Celkové náklady 224 tis. Kč 

Dotace  110 tis. Kč 

Období realizace 4/2008 - 6/2009 

Stručná anotace 
Pořízení projektové dokumentace na obnovu místních komunikací 
v obcích Býkov – Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, Krasov, 
Liptaň a Vysoká 

 
 
d) Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I. 

 

Program  ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Celkové způsobilé 
výdaje 

7,8 mil. Kč 

Dotace  7,2 mil. Kč 

Období realizace 11/2007 - 10/2009 

Stručná anotace Výstavba víceúčelových hřišť v obcích Zátor, Jindřichov, Osoblaha 

 
 
e) Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II. 
 

Program  ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Celkové způsobilé 
výdaje 

7,6 mil. Kč 

Dotace  7,1 mil. Kč 

Období realizace 11/2007 - 10/2009 

Stručná anotace Výstavba víceúčelových hřišť v obcích Úvalno, Lichnov, Město 
Albrechtice 

 
 
f) Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko 
 

Program  ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Celkové způsobilé 
výdaje 

278 tis. Kč 

Dotace  257 tis. Kč 

Období realizace 5/2008 - 7/2009 
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Stručná anotace 

Příprava dokumentace k projektovým záměrům „Veřejná 
prostranství Mikroregionu Krnovsko“ a „Drobné památkové a 
sakrální objekty Mikroregionu Krnovsko“; pořízení vybavení 
kanceláře mikroregionu (kopírka, notebook, software) 

 
 
 
6. Přiznané dotace v roce 2009  
 

a) Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko  
 

Celkové náklady 568 000 Kč 

Dotace  312 400 Kč 

Doba realizace  7/2009 – 6/2010 

 

Cílem projektu bylo zajistit obcím mikroregionu poradenství v přípravě a realizaci společných 
projektů mikroregionu, propagaci mikroregionu, komunikaci s ostatními subjekty. V rámci 
projektu byly pro období 7/2009 - 6/2010 získány mimo jiné i finanční prostředky na 
poradenskou činnost manažerky mikroregionu (náklady na poradenské služby 408 tis. Kč, 
z toho: dotace 224,4 tis. Kč, vlastní zdroje mikroregionu 183,6 tis. Kč). Mimo společně 
realizované investiční akce se mikroregion zaměřil i na podporu rozvoje občanských aktivit 
orientovaných zejména na děti a mládež.  

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 
2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
dne 22. 4. 2009. 

 
b) „Modernizace veřejných prostranství“ 

 

Celkové náklady 1 112 340 Kč 

Dotace     500 000 Kč 

Doba realizace  4/2009 - 12/2009 

 

Projekt byl zaměřen na zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství v obcích 
mikroregionu. V obcích byla vytvořena místa a plochy, které budou sloužit k odpočinku, 
relaxaci a trávení volného času zejména rodičů s dětmi a dětí samotných. Do projektu se 
zapojilo 8 obcí: Brantice, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, 
Úvalno a Zátor.  

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 
2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
dne 22. 4. 2009. 
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7. Podané žádosti o dotaci v roce 2009: 
 

a) Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko 
 

Program  ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Celkové způsobilé výdaje 5,8 mil. Kč 

Požadovaná dotace  5,4 mil. Kč 

Předpokládané období realizace 11/2008 - 10/2011 

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

Datum podání žádosti o dotaci 21. 5. 2009 

Předpokládané oznámení 
výsledku hodnocení projektu 
(přiznání/nepřiznání dotace) 

1/2010 

 
 

b) Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko 
 

Program  Program rozvoje venkova 

Celkové způsobilé výdaje 8,8 mil. Kč 

Požadovaná dotace  7,9 mil. Kč 

Předpokládané období realizace 8/2008 -  9/2010 

Stručná anotace Obnova místních komunikací v obcích Býkov – Láryšov, 
Čaková,  Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká 

Datum podání žádosti o dotaci 20. 10. 2009 

Předpokládané oznámení 
výsledku hodnocení projektu 
(přiznání/nepřiznání dotace) 

2/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu MRK za rok 2009 vypracovala: 
Ing. Bc. Judita Žáčková 
manažerka Mikroregionu Krnovsko 
tel.: 595 174 945 
fax: 554 637 440 
e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz 


