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Zpravodaj 
Mikroregionu Krnovsko 

     Únor   2018 |číslo vydání 4|půlročník|zdarma 

Vážení čtenáři, 

 

přejeme Vám pohodový rok 2018, naplnění všech 

předsevzetí a splnění dlouhodobých i krátkodo-

bých životních cílů. 

I Centrum společných služeb bude potřebovat 

mnoho sil. Čeká ho dokončení i zahájení řady pro-

jektů, které Vám zajistí rozvoj místa bydliště a 

zpříjemní život v našem mikroregionu.  

Předkládáme Vám čtvrté číslo našeho informační-

ho zpravodaje v rámci projektu „Posilování admi-

nistrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolu-

práce“ v součinnosti se Svazem měst a obcí ČR.  

I v tomto čísle se budeme především věnovat akti-

vitám spojenými s činností Centra společných slu-

žeb. Představíme nejdůležitější milníky tohoto 

pololetí a nezapomeneme připomenout významné 

akce a události, které se v našem mikroregionu 

chystají.  

Doufáme, že se Vám toto číslo zpravodaje bude 

líbit a že zde naleznete řadu užitečných informací.  

Pokud chcete do zpravodaje poslat zprávu z obce 

nebo pozvánku na zajímavou událost, zašlete zá-

kladní údaje na in-fo@mikroregionkrnovsko.cz.  

My Vás kontaktujeme a akci zveřejníme (ve zpra-

vodaji, na našich webových či facebookových 

stránkách). 

Co chystá Centra společných služeb? 

I letos uspořádáme oblíbené Hry bez hranic, tentokrát 

v Branticích. Několik obcí již svou účast přislíbilo a bylo 

domluveno, že celou akci organizačně zajistí zaměstnanci 

CSS. Ti se budou snažit, vymyslet kreativní disciplíny spor-

tovního charakteru pro účastníky, ale i pro diváky.  

Pro žáky základních škol Mikroregionu Krnovsko jsme při-

pravili výtvarnou soutěž na téma Významná místa a pa-

mátky regionu. Na slavnostní vernisáži předáme vítězům 

věcné dary. 

Pokračovat bude tradiční Branný závod – sportovní den pro 

žáky základních škol. 

Členským obcím nabízíme pomoc při organizování obecních 

(kulturních i sportovních) akcí. 

Pokud nás seznámíte s vašimi nápady, návrhy a projekty, 

předneseme je zástupcům mikroregionu a  

pomůžeme vám s jejich uskutečněním. 
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Realizované projekty 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 

Sportovní hry — Gry sportowe 

V pátek 13. října 2017 ve střeleckém areálu města Głogówek pokračovaly úspěšné Hry bez 

hranic pod názvem „Sportovní turnaj v Prudniku“. Pořadateli byli Powiat Prudinicki a 

Mikroregion Krnovsko v rámci česko-polského projektu „Sportovní tradice česko-

polského pohraničí“.  

Na představitele samospráv českých i polských obcí a jejich 

pětičlenné týmy čekal v areálu modernizované sportovní 

střelnice zábavný soutěžní den. Největším lákadlem byla 

střelba z malorážky na 50 metrů. Všech 12 týmů dále soutě-

žilo v doplňujících sportovních disciplínách, a to v hodu šip-

kami, střelbě na bránu fotbalovým míčem či v hodu na bas-

ketbalový koš. Vítězem ve střelbě se stal tým Městského 

úřadu v Prudniku a ve sportovních disciplínách vyhrál Zá-

tor. 

Za krásného počasí babího léta program pokračoval na mul-

tifunkčním hřišti přátelským fotbalovým utkáním reprezen-

tace samospráv Powiatu Prudnického vs. reprezentace sa-

mospráv Mikroregionu Krnovsko. Vyhrála polská strana. 

Program byl doplněn o putovní fotografickou výstavu Mikro-

regionu Krnovsko. Pořadatelé pro účastníky připravili boha-

té občerstvení. Při tomto neformálním setkání představitelů 

obcí mohli všichni debatovat o svých bohatých zkušenostech 

a návrzích na další spolupráci. Následovala malá prohlídka 

historického města a františkánského kostela s jeho domi-

nantou Loretánského domku.  

Za Mikroregion Krnovsko blahopřejeme vítězům a děkujeme 

všem zúčastněným za skvělou atmosféru. Již na tomto neofi-

ciálním setkání představitele obcí předestřeli akce nadchá-

zející a chtěli by pokračovat i v této úspěšné události  

Únor 2018 

Více fotografií z akce na odkaze:   

www.mikroregionkrnovsko.cz/galerie/sportovni-turnaj-v-prudniku-2017/ 

O PROBÍHAJÍCÍCH A CHYSTANÝCH AKTIVITÁCH 

Slavnostní zahájení Sportovních her  polským part-

nerem   |foto: Jiřina Míčková 

Hlavní disciplínou byla sportovní střelba z  malo-

rážky na 50metrů  |foto: Jiřina Míčková 

V letošním roce podpoříme:  
 
Hokejovou Ligu Amatérů Mikroregionu Krnovsko — 50 000 Kč 
 
8. ročník Žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním 
tenise— 5 000 Kč  
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Vzděláváme  

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Únor 2018 

Školení veřejných funkcionářů  

Mikroregion Krnovsko uspořádal 19. září 2017 ško-

lení starostů a administrativních pracovníků obcí 

na téma „střet zájmů“ v příjemném prostředí ZŠ 

Města Albrechtice. Školitelkou byla Lenka Bartlo-

vá, která působí jako manažer Centra společných 

služeb Dobrovolného svazku obcí Severo - Lan-

škrounsko. Seznámila všechny přítomné s novelou 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a jejím přes-

ným zněním, poté přidala konkrétní příklady a 

předvedla, jak přesně se zaregistrovat a postupovat 

při vyplňování údajů do Centrálního registru ozná-

mení. Upozornila funkcionáře, na co při vyplňování 

individuálního formuláře ze svých domovů nezapo-

menout a čeho se vyvarovat. Vše vyvrcholilo kon-

struktivní debatou nad úskalími a nedostatky zá-

kona. I manažeři CSS si vzájemně mohli předat 

příklady dobré praxe v meziobecní spolupráci a 

zkušenosti s nově zařazenou klíčovou aktivitou za-

dáváním veřejných zakázek. Pro velkou spokoje-

nost CSS zajistí podle zájmu další školení.  

„Vzdělávání a předávání zkušeností na-

příč územím“ 

Centrum společných služeb vypracovalo žádost o 

dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje ven-

kova, vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení proce-

su rozvoje a obnovy venkova v obcích mikroregionu 

Krnovsko, a to seminářů konaných v roce 2018. 

Tyto semináře zvýší vzdělání zástupců obcí a umož-

ní postupovat společně při řešení některých témat  

(např. GDPR – Ochrana osobních údajů, Zadávání 

Školení k novele zákona Střet zájmů              

|foto: Jiřina Míčková 

veřejných zakázek, Elektromobilita, Soc. bydlení). 

Další aktivitou tohoto projektu je sdílení dobré pra-

xe s Mikroregionem Konicko. Zástupci obou mikro-

regionů se setkají na dvou společných setkáních. 

Budou diskutovat o cestovním ruchu, porovnají do-

tační možnosti svých krajů a hledat společná řešení 

jiných dotačních titulů (např. vybudování cykloste-

zek nebo elektronabíjecích stanic. Věříme, že v pří-

padě schválení projektu by si zástupci mikroregio-

nů vyměnili zkušenosti, které mohou být inspirací 

při řešení dotčených oblastí a vznikne zde dlouho-

dobější spolupráce při obnově a rozvoji venkova.   

V případě neschválení tohoto projektu však Mikro-

region Krnovsko počítá i v roce 2018 na základě 

poptávky starostů členských obcí, že uspořádá ško-

lení na předem domluvené téma. Vzdělávání totiž 

pokládáme za jeden z nejdůležitějších prvků rozvo-

je regionu.  

Valná hromada 

Závěrem roku se uskutečnilo v konferenční míst-

nosti zasněženého hotelu Holzberg v Suché Rudné 

v pořadí již čtvrté pravidelné setkání starostů DSO 

spojené s Valnou hromadou DSO. Úkolem zasedání 

bylo seznámit se s novinkami a celkově zhodnotit 

fungování CSS. Účetní Mikroregionu Krnovsko 

shrnula ekonomické náležitosti – stavy účtů, schvá-

lení návrhu rozpočtu na rok 2018 a schválení návr-

hu střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 

apod. Zaměstnanci CSS informovali členy valné 

hromady o společných projektech, které se již usku-

tečnily nebo se právě konají, a také o plánovaných 

projektech, do nichž je možné se zapojit. Dále byly 

schváleny žádosti o finanční podporu z rozpočtu 

Mikroregionu Krnovsko, které také byly předmě-

tem krátké diskuze nad tím, koho má za cíl DSO 

podporovat v jeho činnosti.  

O slovo požádal i místostarosta a náměstek hejtma-

na Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, aby in-

formoval zástupce obcí o připravovaných dotačních 

programech. Představil také zajímavé projekty 

podpořené z dotačních programů Moravskoslezské-

ho kraje, které by bylo možné realizovat i v našem 

regionu. Konkrétně se jednalo o zřízení elektrona-

bíjecích stanic pro elektrokola, elektrokoloběžky, 

elektromobily apod. na Opavsku. Valná hromada 

se usnesla zapojit se do společného projektu tohoto 

typu a zadala Centru společných služeb zjistit  
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Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Únor 2018 

o dané problematice více informací a podat projektovou 

žádost. Náměstek hejtmana MSK kraje nastínil i přípra-

vu a program dnes již probíhajícího Olympijského festi-

valu v Ostravě, Kopřivné a Karlově. Dále představil mož-

nosti čerpání evropských dotací a předal slovo zástupci 

přizvané firmy Bee Partners. Ti primárně představili, co 

připravují do nového období a především program 

„Restart“, který směřuje k tomu, aby po roce 2020 pro 

náš region připravil vícezdrojové financování. Dalším 

hostem byl ředitel Dolních Vítkovic Ostrava, který sezná-

mil starosty se vzdělávacími programy Světa techniky 

pro děti a mládež. Jedním z bodů jednání byla i imple-

mentace k problematice GDPR (ochrana osobních údajů). 

Zaměstnanci Centra společných služeb představitelům 

obcí v krátkosti přiblížili danou problematiku a předali 

slovo přizvané lokální firmě, která obcím nabízí určitá 

řešení. Po krátké prezentaci k povinnostem vyplývajících z nařízení se 

tématem diskuze stalo společné řešení v rámci mikroregionu.  

Následovala exkurze bruntálské firmy Elkoplast, zaměřující se na do-

dávku sortimentu k odpadovému hospodářství. Zajímavá byla i prezen-

tace elektromobilů i s průvodním slovem k technickým parametrům 

těchto strojů. Každý starosta si zde jízdu v praktických autíčcích mohl 

vyzkoušet na vlastní kůži. Zároveň se diskutovalo o zapojení se do spo-

lečného projektu na pořízení elektromobilů, které budou sloužit obcím 

k přepravě pracovního materiálu a zároveň k údržbě veřejného pro-

stranství.  

II. ročník Pochodu přátelství a podpory IPA 

Územní skupina č. 220 IPA Město Albrechtice slavila 15. výročí založe-

ní. V rámci oslav bylo uspořádáno mezinárodní setkání přátelských 

skupin IPA a to z Chorvatska - IPA Omiš, Maďarska - IPA Kalocsa, 

Slovenska - IPA Prievidza, Polska - IPA Opole a IPA Kędzierzyn-Koźle, 

a z České republiky - IPA Třinec. Delegace přivítal v pátek 1. 9. 2017 

ve Městě Albrechticích osobně policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý. 

Skupiny měly náročný program, jehož součástí byla také účast na slav-

nostním zahájení 2. ročníku Pochodu přátelství a podpory, realizované-

ho pod záštitou policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého, který 

IPA Město Albrechtice uspořádala ve spolupráci s Mikroregionem Krnovsko, Územním odborem Policie ČR 

Bruntál a Nezávislým odborovým svazem Bruntál.  

Zahájení pochodu na zámku v Linhartovech se zúčastnil zástupce ředitele kanceláře policejního prezidenta plu-

kovník Marián Paštinský a zástupce vedoucího územního odboru plukovník Petr Franěc. Krásné hudební vy-

stoupení dětí z Dětského domova Lichnov a Vrbno pod Pradědem, odstartovalo pochod. Hlavní trať vedla po 

Městském okruhu kolem Města Albrechtic v délce 28 km. Pro zájemce byly připraveny také dvě kratší trasy, a 

to 19 a 16 km. Současně byla nachystána i prohlídka zámku Linhartovy i s obohacujícím výkladem p. Hrubého. 

Smyslem pochodu, jak vyplývá z jeho samotného názvu je mimo jiné "podpora" a ta se letos dostala k mladému 

30letému muži z Vrbenska, který trpí svalovou dystrofií. Policisté a všichni účastníci pochodu z celé České re-

publiky i ze zahraničí, přispěli rodině tohoto mladíka finanční částkou v celkové výši 19.000,- Kč.  

Přednáška zástupce firmy Bee Partners o aktualitách, 

kterým se právě věnují  |foto: Jiřina Míčková 

Exkurze firmy Elkoplast a názorná 

ukázka elektromobilů         

|foto: Jiřina Míčková 
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Problematika GDPR 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 

25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzic-

kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR) zvyšuje ochranu osobních 

dat občanů, nastavuje jednotná pravidla nakládání s 

osobními údaji fyzických osob v reálném i virtuálním 

světě a zároveň umožňuje jejich volný pohyb v EU. 

 

GDPR chrání a definuje práva, která má subjekt 

údajů (občan). Jaká jsou tato práva?  

Právo na přístup  

Již při souhlasu se zpracováním osobních údajů a v 

podstatě kdykoli během jejich uložení byste jako sub-

jekt údajů měli mít možnost vědět, jaké jsou účely 

zpracování vašich osobních údajů, kdo s nimi bude pra-

covat a proč, jak dlouho a kde budou údaje uloženy.  

Právo na opravu 

Máte-li pocit, že vaše uložené údaje jsou nesprávné, 

chybné nebo neúplné, musíte mít možnost tuto pochyb-

nost reflektovat, ideálně elektronickou cestou a zpraco-

vatel je povinen zkontrolovat a případně opravit. 

Právo na výmaz  

Je-li dokončen účel uložení osobních údajů a nevyžadu-

je-li zákon jejich další uložení, musí zpracovatel osobní 

údaje vymazat. Stejně tak musí zpracovatel učinit, po-

žádá-li jej o to subjekt údajů či odvolá-li souhlas se 

zpracováním apod. 

Právo být zapomenut 

Nejen, že pokud je splněna alespoň jedna z výše zmíně-

ných podmínek, tak musíte smazat osobní údaje, ale 

také všechny zálohy, kopie. Prostě zajistit, aby neexis-

toval žádný zdroj údajů patřících žadateli (s výjimko  

těch, kde to vyžaduje zákon). Jako by pro vaši společ-

nost nikdy neexistoval.  

 

 

 

Právo na přenositelnost 

Chce-li subjekt dat, výpis všech jeho osobních údajů, 

musíte mu je za předpokladu, že je zpracováváte 

oprávněně a automaticky, předat v strukturovaném, 

strojově čitelném formátu.  

Právo vznést námitku proti zpracování 

Pokud nemá osoba právo na výmaz, rovnou, může 

vznést námitku proti zpracování a než bude námitka 

vyřešena, může zažádat o omezené zpracování osob-

ních údajů.  

Právo na omezení zpracování 

Pokud má subjekt údajů nějaký důvod, např. pochyb-

nost se zpracováním či námitku proti zpracování, může 

požádat o dočasné omezené zpracování. 

 

Co GDPR přináší za povinnosti pro občany?  

Obec je správcem údajů, musí proto zavést taková 

technická a organizační opatření, aby se zajistilo, že 

zpracování osobních údajů bude v souladu s tímto naří-

zením. Pod touto zdánlivě jednoduchou větou se však 

schovává složitý proces vstupního auditu. Další povin-

ností je zřízení pozice „pověřence pro ochranu osobních 

údajů“. Ten monitoruje, zda zpracování osobních údajů 

probíhá v souladu s nařízením.  

 

Jak obcím pomůže Mikroregion Krnovsko?  

Mikroregion Krnovsko zřídí pracovní pozici „pověřence 

pro ochranu osobní údajů“, který bude dohlížet u zapo-

jených členských obcí na implementaci nařízení GDPR 

do běžného chodu obecních úřadů. Zaměstnanci Mikro-

regionu Krnovsko také členským obcím zpracovávají 

vstupní audity.  

Únor 2018 

AKTUALITY 

Kontakt na Centrum společných služeb 

Ing. Pavel Antony  

tel.:  736 203 667 

Bc. Jiřina Míčková  

tel.:  734 684 400 

E-mail: e-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz  

www.mikroregionkrnovsko.cz 

V následujících letech budeme organizovat další ročníky pocho-

du, kterými chceme zviditelnit další města a obce v našem regio-

nu. 

Mgr. Roman Přeček, vedoucí ÚS IPA č. 220 Město Albrechtice 

Zahájení Pochodu přátelství a podpory IPA na 

Bc. Patrik Džambík 

tel.:  737 610 804 

 


