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Výroční zpráva o činnosti
svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
za rok 2010
V roce 2010 se uskutečnila 3 zasedání valné hromady a 5 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. 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 2010 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 2010 se uskutečnilo jedno průběžné přezkoumání hospodaření svazku obcí - dne 9. 9.
2010, revizní komise provedla kontrolu hospodaření svazku ke dni 31. 3. 2010, 30. 6. 2010,
31. 8. 2010 a 31. 12. 2010.

1. Společné akce a události:
a) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2009/2010
Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2009/2010 se zúčastnili amatérští hráči hokeje
obcí Mikroregionu Krnovsko. Zápasy 2. ročníku hokejové ligy byly zahájeny dne 6. 10.
2009, ukončeny dne 21. 2. 2010. Na krnovské radnici se dne 17. 3. 2010 za přítomnosti
zástupců Mikroregionu Krnovsko (starostka Města Krnova - p. Renáta Ramazanová,
předseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Úvalno - Ing. Vítězslav Odložilík,
místopředseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Holčovice - Mgr. Pavel Šprinz,
manažerka Mikroregionu Krnovsko - Ing. Bc. Judita Žáčková) uskutečnilo slavnostní
předávání cen týmům umístěným na prvních třech místech:
1. PP TEAM KRNOV
2. SZ CHASNÍCI
3. TJ HC RED´S ALBRECHTICE.
Mimo rámec soutěže se po dohodě vedoucích týmů uskutečnil v sobotu 13. 3. 2010
závěrečný turnaj. Do turnaje natoupilo všech šest týmů, které se účastnily i samotné
soutěže. Závěrečný turnaj skončil tímto pořadím:
1. PP TEAM KRNOV
2. TJ HC RED´S ALBRECHTICE
3. OLEJÁŘI KRNOV
4. SZ CHASNÍCI
5. MOTORKÁŘI KMK
6. HC ZÁTOR
Informace o průběhu hokejové ligy mikroregionu byly pravidelně zveřejňovány na
www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html, mediálním partnerem projektu byl Krnovský
měsíčník.
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b) Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/2011
Třetí ročník hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko byl zahájen 5. 10. 2010. Turnaje se
účastní 6 hokejových týmů: Motorkáři, Bašista, PP TÝM JAGERNDORF, TJ HC Město
Albrechtice, Severozápadní chasníci, HC Zátor. Poslední zápas se uskuteční dne 20. 2.
2011. I pro sezónu 2010/11 schválila za zvýhodněných podmínek pronájem zimního
stadionu Rada města Krnova.
Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejovaliga.html, kde lze nalézt rozpis zápasů, hokejové kluby, pravidla soutěže, kontakty i
prostor pro diskuzní fórum.

2. Semináře, konference, konzultace
a) Školení pro příjemce dotace k zadávání veřejných zakázek – ROP NUTS II
Moravskoslezsko – Ostrava, 11. 2. 2010
Seminář pořádal Úřad regionální rady v Ostravě. Program byl zaměřen na zákon o
veřejných zakázkách, metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek a nejčastější
chyby při zadávání veřejných zakázek. V rámci diskuze byly konzultovány výdaje a s
nimi spojená výběrová řízení (zejména zakázky malého rozsahu) k projektu „Veřejná
prostranství Mikroregionu Krnovsko“. Semináře se za mikroregion účastnil předseda,
Ing. Vítězslav Odložilík, manažerka, Ing. Bc. Judita Žáčková a Ing. Ivana Jurečková,
která organizačně zajišťovala výběrové řízení na uvedený projekt.
b) Seminář „Územní plánování“ – Malá Morávka, 3. – 4. 6. 2010
Semináře se zúčastnilo 13 zástupců obcí Mikroregionu Krnovsko. V rámci programu
byli přítomní seznámeni s:
- aktuálními informacemi v pořizování úprav, změn a nových územních plánů
- zadáváním výběrových řízení pro pořízení územních plánů
- možnostmi umísťování fotovoltaických elektráren a ostatních obnovitelných zdrojů
- informacemi o aktualizaci územně analytických podkladů
- informacemi z oblasti památkové péče
- informacemi z oblasti životního prostředí - komunitní plánování, novela vodního n
zákona.
3.

Prezentace
a) Internetové stránky Mikroregionu Krnovsko
Manažerka MRK pravidelně v průběhu roku 2010 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) Tiskové zprávy, televizní regionální zpravodajství
V rámci publicity při realizaci projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu
Krnovsko“ byl projekt dne 27. 4. 2010 prezentován ve vysílání ČT Ostrava, pořad
Regiony.
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4.

Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Krnovska, o.p.s.
V rámci výzvy č. 1/2010 uspěly obce a sdružení mikroregionu s těmito projekty:

Subjekt
Obec Úvalno

Název projektu
Místní komunikace k hřišti

Dotace (Kč)
797 548

Obec Osoblaha

Oprava chodníků v centru obce

861 363

Obec Slezské Rudoltice

Obnova příhraniční komunikace

226 723

Občanské sdružení
seniorů Úvalno
Jezdecký klub Úvalno

Schází nám klubovna

238 500

Nejkrásnější pohled na svět

99 900

V průběhu roku 2010 vyhlásila MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., 2. a 3. výzvu k předkládání
žádostí o dotaci pro subjekty z území Mikroregionu Krnovsko.
V rámci výzvy č. 2/2010 uspěly obce mikroregionu s těmito projekty:
Subjekt
Obec Zátor

Název projektu
Obnova místní komunikace v Loučkách

Dotace (Kč)
261 900

Obec Bohušov

Zpevnění chodníků v obci Bohušov

220 500

Obec Dívčí Hrad

Obnova veřejného rozhlasu

187 499

Obec Čaková

Zpevnění plochy u OÚ v Čakové

210 750

Výzva č. 3 byla vyhlášena 3. 9. 2010, ukončení příjmu žádostí proběhlo dne 5. 10. 2010.
MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. realizuje ve spolupráci s MAS Opavsko společný projekt
„Ovoce k lidem a lidé do sadů“. V současné době se díky vybraným partnerům projekt
úspěšně rozběhl – proběhla větší část mapování, několik propagačních i vzdělávacích akcí a
uskutečnila se exkurze do Bílých Karpat, kde se tradičním odrůdám věnují dlouhou dobu.
V roce 2011 bude projekt pokračovat prezentačními akcemi a ovocnářskými kurzy. Ukončen
bude v květnu 2011.

5.

Projekty realizované v roce 2010
a) Poradenství a podpora občanských aktivit v Miktroregionu Krnovsko
Program

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009

Celkové náklady

615 tis. Kč

Dotace

312 tis. Kč

Období realizace

7/2009 - 6/2010
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Stručná anotace

6.

Poradenství, příprava a realizace společných projektů mikroregionu,
organizace činnosti a aktivit mikroregionu, prezentace mikroregionu
(kulturní kalendáře na rok 2010).

Přidělené dotace v roce 2010:
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).

Rozhodnutí o přidělení
dotace

Zasedání zastupitelstva MS kraje dne 21. 4. 2010

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.

Datum přidělení
dotace

Zasedání Výboru Regionální rady dne 20. 1. 2010

Výroční zprávu MRK za rok 2010 vypracovala:
Ing. Bc. Judita Žáčková
manažerka Mikroregionu Krnovsko
tel.: 595 174 945
fax: 554 637 440
e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz
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