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Výroční zpráva o činnosti DSO  

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2010 
 

Rok 2010 byl rokem voleb do zastupitelstev obcí a změny se projevily i v členské 

základně mikroregionu. Koncem roku do svazku obcí přistoupily obce Janov, Jindřichov, 

Petrovice  a Třemešná a rozšířily tak členskou základnu na 14 obcí. Oblast Osoblažska se tak 

stala jednotným mikroregionem a je lépe připravena na celkový rozvoj ve všech oblastech. 

V roce 2010 se uskutečnilo 13 řádných členských schůzí, po volbách do zastupitelstev 

obcí byla uskutečněna schůzka s novými starosty obcí Osoblažska, členové se účastnili také  

2 jednání k dopravní obslužnosti, kdy většinou prosadili zájmy svých obcí. Dále členové 

vyvolali operativní jednání k řešení zimní údržby silnic a aktivně se podíleli na jednání se 

zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje při tvorbě opatření na podporu 

socioekonomicky znevýhodněných oblastí. 

 Členové se aktivně zapojili do přípravy Strategického plánu rozvoje mikroregionu na 

období 2010 – 2020, který byl představen na veřejném projednání 29. září 2010. 

Provozní záležitosti 2010 

 Kancelář mikroregionu sídlí v Osoblaze na náměstí, mikroregion sdílí kancelář 

s Místní akční skupinou Rozvoj Krnovska o.p.s. a informačním centrem obce. Chod 

mikroregionu je zajištěn manažerkou,  účetní a od srpna také administrativní pracovnicí. Na 

pozici manažerky pracovala do konce července paní Zuzana Bělešová, od listopadu ji 

nahradila Martina Jalamasová, po dobu neobsazení místa manažerky tuto práci vykonávala 

Ing. Jana Bradová. Účetní mikroregionu do 31.12.2010 vykonávala Ing. Dagmar Bělešová  

a administrativu vykonává Ing. Jana Richterová.    

Společné projekty mikroregionu 2010 

Kanceláří mikroregionu byly vypracovány a podány žádosti o dotace a administrovány 

přidělené dotace: 

název projektu financování celkové 

náklady 

dotace termín 

ukončení 

Podpora rozvoje 

mikroregionu II. etapa 

dotace MSK, mimořádné 

čl. příspěvky 

833 000 499 800 30.6.2011 
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Pěšky, kolem za svým 

stromem 

dotace MSK, mimořádné 

čl. příspěvky 

300 000 210 000 30.9.2011 

Odpočívadla pro 

návštěvníky a mobilní 

pódium 

dotace MSK, mimořádné 

čl. příspěvky 

1 140 000 798 000 30.9.2011 

S loupežníkem 

Hotzenplotzem krajem 

Osoblažska 

dotace MSK, mimořádné 

čl. příspěvky 

300 000  210 000 31.8.2011 

 

 Výstupy realizovaných projektů budou zajišťovat chod kanceláře a propagaci 

mikroegionu, bude pořízeno mobilní pódium, mobilní stan a soupravy laviček a stolů pro 

potřeby členských obcí, lavičky a cykloodpočívadla pro pěší i cyklo turistiku. V rámci 

projektů budou vydány mapy nových pěších i cyklo tras a budou vydány propagační 

různojazyčné materiály členských obcí.  

Poradenství a konzultace 

Kancelář mikroregionu je k dispozici pro poradenství a konzultace pro žadatele  

o dotace z různých dotačních zdrojů. V kanceláři mikroregionu jsou shromažďovány 

projektové záměry obcí, neziskového sektoru i podnikatelů  a v případě vyhlášení vhodného 

titulu je kancelář připravena k vypracování žádosti o dotaci, v případě zájmu i o administraci 

přidělené dotace. 

Zpracovávané žádosti o dotace 2010: 

žadatel název projektu poskytovatel dotace přidělená 

dotace 

Obec Rusín Vybavení budovy sociálního a 

kulturního zázemí u sportovního 

areálu 

MAS Rozvoj Krnovska 

o.p.s. 

214 380 

Obec Dívčí 

Hrad 

Obnova veřejného rozhlasu MAS Rozvoj Krnovska 

o.p.s. 

187 499 

Obec Dívčí Vybavení mobiliářem 

multifunkčního obecního úřadu 

MAS Rozvoj Krnovska 188 953 
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Hrad Dívčí Hrad o.p.s. 

Obec Dívčí 

Hrad 

IV. ročník Mezinárodního 

festivalu dětí sjednocené Evropy 

– Osoblažsko 

Moravskoslezský kraj 150 000 

Obec 

Slezské 

Rudoltice 

Rekonstrukce komínů 

v nájemních bytech 

Moravskoslezský kraj náhradní 

projekt 

Obec 

Slezské 

Pavlovice 

Obnova místní sítě veřejného 

osvětlení 

Moravskoslezský kraj 90 000 

Obec 

Bohušov 

Mezinárodní reprezentační 

Svatohubertská mše v kostele sv. 

Martina v Bohušově 

Moravskoslezský kraj neschváleno 

Obec 

Bohušov 

Nadstavba v mateřské škole 

v obci Bohušov 

Moravskoslezský kraj 600 000 

Obec 

Bohušov 

Dostavba rekreačního areálu 

Bohušov III. etapa 

SZIF 1 000 000 

Obec 

Bohušov 

Zpevnění chodníků v obci 

Bohušov 

MAS Rozvoj Krnovska 

o.p.s. 

220 500 

Slezské 

zemské 

dráhy o.p.s. 

Svatohubertská mše Moravskoslezský kraj neschváleno 

Ing. Robert 

Schaffartzik 

Přípojka vysokého napětí Dolní 

Povelice 

MAS Rozvoj Krnovska 

o.p.s. 

neschváleno 

Ing. Robert 

Schaffartzik 

Integrace biomasy MAS Rozvoj Krnovska 

o.p.s. 

neschváleno 
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Veřejné zakázky 

Kancelář mikroregionu při realizaci společných projektů vyhlašuje veřejné zakázky: 

název  typ veřejné zakázky vítězný uchazeč 

Zpracování a vydání 

publikace o Osoblažsku 

Zakázka malého rozsahu Vydavatelství ADVERTIS 

Krnov 

Podpora rozvoje 

mikroregionu II. etapa – 

technické vybavení 

Zakázka malého rozsahu www.mall.cz 

Odpočívadla pro 

návštěvníky 

Zakázka malého rozsahu Truhlářství Martin Hypský, 

Rokytno 

 

Plán činnosti na rok 2011 

☺ aktualizace strategického plánu 

☺ dokončení realizace společných projektů 

☺ vyhlášení fotografické soutěže o ceny 

☺ podání žádosti o dotaci na částečné financování chodu kanceláře 

☺ podání žádosti o dotaci na částečné financování modernizace veřejných prostranství 

v členských obcích  

☺ poradenství a konzultace 

☺ aktualizace databáze projektových záměrů 

☺ aktualizace webových stránek 

☺ propagace mikroregionu 

 

 

 

 

 

 
Zpracovala Martina Jalamasová,  

manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska 
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