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Dne: 14. 3. 2017  Zpracoval: Bc. Šárka Šmídová 

 

 

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ  

77. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MIKROREGIONU KRNOVSKO 

ze dne 14. března 2017 

 

Místo: Krnov, Dům Evropy, Hlavní nám. 29 

Přítomni: dle prezenční listiny – 8/9 

Omluven: Jan Krkoška - Krnov 

 

Program:  

1) Zahájení  

2) Informace ekonomky MRK p. Zuzany Latochové 

• stav běžného účtu, účtu ČNB a pokladny k 28. 2. 2017 

• schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 

3) Informace o podaných projektech – Mgr. Michal Skalka 

4) Seminář k rozpočtové odpovědnosti 2 – Zlatica Naumovská 

5) Výjezdní zasedání Dačice – Zlatica Naumovská 

6) Propagační předměty – objednávka „Hry bez hranic“ – Zlatica Naumovská 

7) Schválení smluv VFP – Ing. Pavel Antony 

8) Různé, závěr 

• žádost o projednání návrhu Správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. 
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Dne: 14. 3. 2017  Zpracoval: Bc. Šárka Šmídová 

 

 

1) Zahájení 

Jednání zahájil a řídil předseda Mikroregionu Krnovsko pan Luděk Volek, starosta Města 

Albrechtic. Správní rada byla usnášeníschopná, bylo přítomno 8 z 9 členů.  

 

1/77 Správní rada  

s c h v a l u j e 

 

  program 77. správní rady Mikroregionu Krnovsko. 

- hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 

 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

2) Informace ekonomky mikroregionu Zuzany Latochové 
 

Stav běžného účtu, účtu ČNB a pokladny k 28. 2. 2017 

 

ČS  1.108.146,56 Kč 

            ČNB   1.916,95 Kč               

            Pokladna 13.882 Kč        

 

2/77 Správní rada  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o stavech bankovních účtů (ČNB 1.916,95 Kč), Česká spořitelna 

(1.108.146,56 Kč) a pokladny (13.882 Kč) Mikroregionu Krnovsko  

k 28. 2. 2017. 

 - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

 

3/77 Správní rada  

s c h v a l u j e 

 

bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření  

č. 1/2017, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

- hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 
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3) Informace o podaných projektech – Mgr. Michal Skalka 

Mgr. Skalka – projekt MSK „Podpora poradenství, propagace aktivit v Mikroregionu 

Krnovsko 2017“. Ve spolupráci se Zlaticí Naumovskou a Ing. Pavlem Antonym byly 

podány 3 projekty – „Chráníme obě strany hranic“ – MRK podíl 19.986 Euro  

(11 digitálních vysílaček, uspořádání cvičení). V zimě bude probíhat VŘ, reálná platba 

v roce 2018. Nejdříve musí mikroregion celé uhradit, následně 90 % částky projektu 

obdrží zpět.  

„Sportovní tradice česko-polského pohraničí“ – sportovní hry Osoblaha a Glogowek. 

„Historie spojuje pohraničí“- projekt EU Praděd – vydání publikace, 8.000 Euro,  

90 % částky obdrží mikroregion po vyúčtování projektu v roce 2018. MRK je partnerem, 

podává Powiat Prudnik. Vydáme knihu historických fotografií MRK. V květnu zasedne 

monitorovací výbor. Kniha bude mít cca 200 stránek. Obec – 2 stránky s popisy fotografií. 

Budou vydány dvě knihy – v češtině a v polštině.  

„Chráníme obě strany hranic“ – operační program ČR-PL - 12.330 Euro, zorganizujeme 

sportovní hry v pohraničí – 10. 6. 2017.  

 

4) Seminář k rozpočtové odpovědnosti 2 – Zlatica Naumovská 

Z. Naumovská – obdržela jsem požadavek na školitele, byla mi doporučena zkušená školitelka 

z Lanškrouna. Školení by stálo cca 4,5 tis. Kč. Místo: sál Třemešná. Termín: 6. 4. 2017,  

Úkol: Zlatica Naumovská, manažerka CSS, zajistí uskutečnění semináře včetně toho, aby 

starostům obcí a účetním byla předána vypracovaná metodika k semináři rozpočtové 

odpovědnosti včetně postupů. Dále s předstihem zašle účetním obcí a starostům body 

školení z důvodu přípravy dotazů. 

4/77 Správní rada  

s c h v a l u j e 

 

zajištění semináře k rozpočtové odpovědnosti pro starosty obcí  

a účetní obcí Mikroregionu Krnovsko. 

- hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

4 

 

Dne: 14. 3. 2017  Zpracoval: Bc. Šárka Šmídová 

 

 

5) Výjezdní zasedání Dačice – Zlatica Naumovská 

„Spolupráce nezná hranic aneb podpora spolupráce obcí Mikroregionů Krnovsko a Dačicko 

při rozvoji venkova“ – projekt MMR. 

Ing. Antony – v březnu bude znám seznam schválených žádostí. Termín akce: duben. Rozpočet 

akce – 150 tis. Kč. Součástí zasedání se uskuteční valná hromada mikroregionů. 

 

6) Propagační předměty – objednávka „Hry bez hranic“ – Zlatica 

Naumovská 

„Sportovní tradice česko-polského pohraničí“ – sportovní hry Osoblaha a Glogowek. 

Z. Naumovská – propagační materiál – čokolády (29 Kč bez DPH, min. odběr 500 ks, 

objednací lhůta 5 týdnů). Malé čokoládky podmíněny odměrem velkých čokolád také v počtu 

500 ks. 

5/77 Správní rada  

s c h v a l u j e 

 

realizaci projektu „Sportovní tradice česko-polského pohraničí“. 

V případě neschválení dotace bude projekt realizovánv omezené míře. 

- hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 

 

Úkol: Zlatica Naumovská, manažerka CSS, zašle členům správní rady tři grafické návrhy 

propagačního materiálu pro Hry bez hranic – přebal čokolády. 

7) Schválení smluv VFP – Ing. Pavel Antony 

 

4/77 Správní rada 

s c h v a l u j e 

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. MRK/2017/0007 mezi Mikroregionem 

Krnovsko, Hlavní nám. 96/1, 794 01  Krnov, IČ 71195530 a žadatelem  

o veřejnou finanční podporu Obcí Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 

Osoblaha, IČ 00296279. Zároveň 

SR   p o v ě ř u j e  

 

předsedu Mikroregionu Krnovsko Luďka Volka podpisem této smlouvy. 

Viz usnesení z VH ze dne 8. 12. 2016, č. u. 20/48. 

- hlasování: pro 7, proti 1, zdr. se 0  

 



                                                   

5 

 

Dne: 14. 3. 2017  Zpracoval: Bc. Šárka Šmídová 

 

 

 

8) Různé, závěr 

Ing. Antony – kompostéry – jsme po fázi kontrol, došla zpráva od hodnotitele. Individuální 

projekty – Čaková – vyšel ÚP, lesní technika, Bohušov 2 projekty na MSK, Zátor – kaplička, 

Bohušov – místo pasivního odpočinku. Budu vypracovávat strategické plány obcím. Podílel 

jsem se na formě strategie Slezsko bez hranic.  

Žádost o projednání návrhu Správní rady Rozvoj Krnovska o. p. s. 

Mgr. Skalka – žádají, ať MRK zvedne členské příspěvky obcím na obyvatele o 7 Kč. Muselo 

by se schválit na SR, VH MRK a zastupitelstvu všech obcí.  

V. Adámek – Krnov by měl přispívat alespoň na provozní náklady, nepřispívá. MAS využívá 

pouze dotace. MRK je partnerem, jsou i další partneři – podnikatelé, zemědělci, obce.  

Úkol: Zajistit pozvání ředitelky MAS Martiny Jalamasové na 78. schůzi správní rady 

Mikroregionu Krnovsko. Taktéž přizvat na jednání zástupce města Krnova. 

5/77 Správní rada  

s c h v a l u j e 

 

termín konání 78. správní rady Mikroregionu Krnovsko dne 20. 4. 2017 

v 9:00 hod., místo konání: Dům Evropy, Hlavní nám. 29, Krnov. 

- hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 

 

 

77. zasedání správní rady Mikroregionu Krnovsko ukončil předseda Mikroregionu Krnovsko 

pan Luděk Volek v 11:30 hod. 

 

Zapsala: Bc. Šárka Šmídová 

V Krnově 14. 3. 2017 

 

 

……………………………     …………………………… …………………………… 

Luděk Volek       Vlastimil Adámek             Ing. Rostislav Kocián 

předseda         místopředseda    místopředseda 
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