
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska

Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925,  +420 554 646 200
www.mikroregion-osoblazsko.cz

1

1

Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013

V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž 
zástupce se sešli na třech řádných členských schůzích. 

Kancelář mikroregionu vytvářela projektové záměry společných projektů dle schváleného 
Strategického plánu mikroregionu a pro jednotlivé obce a další žadatele s působností v členských 
obcích pro vyhlášené dotační tituly. 

Provoz mobilního pódia s příslušenstvím byl zajištěn ve spolupráci se sběrným dvorem 
v Městě Albrechticích, kde je zařízení uskladněno. V roce 2013 bylo zařízení využito členskými 
obcemi a jejich neziskovými organizacemi při pořádání 22 společenských a sportovních akcí. 

Členskou schůzí byla v prosinci 2013 schválena podoba loga mikroregionu, autorkou je Hana 
Dubajová z Liptaně.

Provozní záležitosti 2013

Kancelář mikroregionu sídlí v Osoblaze na náměstí, mikroregion sdílí kancelář s Místní akční 
skupinou Rozvoj Krnovska o.p.s. Chod mikroregionu je zajištěn manažerkou,  účetní a 
administrativní pracovnicí. Na pozici manažerky pracuje Martina Jalamasová, účetnictví zpracovává 
paní Zdeňka Bezděková a administrativu vykonávala do června 2013 Ing. Jana Dokoupilová, která 
odešla na mateřskou dovolenou, její činnost byla zahrnuta do pracovních povinností manažerky. 

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska se v listopadu stal partnerem projektu meziobecní 
spolupráce Svazu měst a obcí ČR (dále jen MOS). V rámci realizace tohoto projektu byla vytvořena 
nová pracovní místa na pozicích koordinátor, asistent a pracovníci pro analýzy a strategie. Mzdové 
náklady na vytvořené pracovní pozice jsou plně hrazeny Evropským sociálním fondem z rozpočtu 
projektu č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. Pracovní pozice byly obsazeny na základě výsledků výběrového 
řízení a motivačních dopisů.

Struktura zaměstnanců kanceláře od 9.12.2013:

jméno a příjmení pracovní pozice úvazek

Šárka Šindelářová koordinátorka MOS 1,0

Martina Jalamasová manažerka mikroregionu 0,5
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pracovník MOS pro analýzu a strategii v oblasti 
odpadového hospodářství

0,5

Ing. Pavel Antony pracovník MOS pro analýzu a strategii v oblasti 
sociálních věcí a školství

0,5

Mgr. Tereza Mruzíková asistentka MOS 1,0

Zdeňka Bezděková účetní DPP

Projekty mikroregionu 2013

V roce 2013 byly realizovány společné nebo partnerské projekty obcí mikroregionu

 Podpora rozvoje mikroregionu IV. etapa
Realizací projektu byla zajištěna činnost kanceláře mikroregionu v období 1.7.2011 do 
30.6.2013, projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, vlastní zdroje 
nákladů byly hrazeny mimořádnými příspěvky členských obcí. Při realizaci projektu byla 
zahájena aktualizace Strategického plánu rozvoje mikroregionu.

financování:
Dotace z rozpočtu Moravského kraje byla vyúčtována ve výši: 498 886,- Kč
Vlastní zdroje projektu byly ve výši: 333 200,- Kč

 Ochutnej Osoblažsko
cílem projektu bylo pokračování v nově založené tradici se zapojením široké veřejnosti 
z členských obcí. Realizace projektu nebyla dotačně podpořena, aktivně se do projektu 
zapojilo 16 složek z neziskového a veřejného sektoru z regionu a polského příhraničí.

financování:
Vlastní zdroje ve výši: 30 000,- Kč

 Naučná stezka – kostely Osoblažska I. etapa
Vytvoření naučné stezky seznamující návštěvníky se sakrálními objekty na území 
mikroregionu a polského příhraničí. Výstupem projektu je vydání turistických map, umístění 
mobiliáře s informační tabulí a výroba obrazů objektů technikou paličkované krajky.Projekt 
je rozdělen na etapy tak, aby po ukončení realizace všech etap naučná stezka obsahovala celé 
území mikroregionu. 
I.etapa byla realizována v obcích Bohušov, Rusín, Hrozová, Matějovice, Slezské Rudoltice, 
Koberno, Goluszowice (PR) a Rowne (PR).

financování:
Dotace z NADACE OKD 200 000,- Kč
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 Naučná stezka – kostely Osoblažska II. etapa
II.etapa naučné stezky byla realizována v obcích Dívčí Hrad, Pitárné, Liptaň, Horní Povelice 
a Bučávka.

financování:
Dotace MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. (SZIF) 170 980,- Kč
Vlastní zdroje 78 520,- Kč

 Rozšíření regionální značky „Jeseníky originální produkt“ 
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska se stal partnerem projektu spolupráce k rozšíření 
regionální značky pro výrobky, služby a zážitky na svém území. Nositelem projektu je MAS 
Rozvoj Krnovska o.p.s. a MAS Horní Pomoraví, financování bude zajištěno z rozpočtu 
Mikroregionu Krnovsko.

financování:
Mikroregion Krnovsko 80 000,- Kč

Kanceláří mikroregionu byly vypracovány a podány žádosti o dotace k realizaci společných projektů 
v příštím období, bylo získáno více než 1 milion Kč:

název projektu financování dotace

Ochutnej Osoblažsko 2013 NADACE OKD 0,00 Kč
Ochutnej Osoblažsko 2013 MSK 0,00 Kč
Naučná stezka - kostely III.a IV. 
etapa

NADACE OKD 0,00 Kč

Naučná stezka - kostely V. 
etapa

        MAS Rozvoj Krnovska 119 700,00 Kč

Nakládání s BRO na 
Osoblažsku

        SFŽP OPŽP 0,00 Kč

Podpora rozvoje 
mikroregionu V.etapa

      MSK 200 000,00 Kč

Veřejné osvětlení v 
členských obcích

       MSK 500 000,00 Kč

Ochutnej Osoblažsko 2013         MSK 0,00 Kč
Naučná stezka - kostely 
III.a IV. Etapa

        FM EuP
376 040,00 Kč

Nakládání s BRO na 
Osoblažsku II.

        SFŽP OPŽP
administrováno 

SFŽP

Výstupy realizovaných projektů budou zajišťovat chod kanceláře, propagaci mikroregionu, 
pokračování naučné stezky kostely Osoblažska, gastronomicko-společenskou akci a v případě získání 
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dotace na pořízení kontejnerů a kompostérů na biologicky rozložitelný odpad také řešení nakládání 
s odpady.

Poradenství a konzultace

Kancelář mikroregionu je k dispozici pro poradenství a konzultace pro žadatele 
o dotace z různých dotačních zdrojů, kancelář je také připravena při organizaci veřejných zakázek
dotovaných projektů. 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. Kancelář dále 
průběžně zpracovává databázi poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu a databázi drobných 
živnostníků.

Zpracovávané žádosti o dotace členským obcím a ostatním žadatelům 2013, do regionu byl
získáno téměř 1,5 milionu Kč:

žadatel název projektu poskytovatel dotace přidělená 
dotace

obec Bohušov Veřejná knihovna Bohušov NADACE OKD 0

Klubovna pro D.Povelice NADACE OKD 0

Lávka Bohušov MAS Rozvoj Krnovska 0

obec Dívčí 
Hrad

V.mezinárodní festival MSK 150 000

Úprava veřejného prostranství MAS Rozvoj Krnovska 173 470

obec Hlinka Odpočinkový areál pro děti a 
mládež

MMR, NADACE OKD 0

Výměna oken v kulturním domě MAS Rozvoj Krnovska 0

obec Petrovice Výměna oken v budově OÚ MAS Rozvoj Krnovska 141 847

obec Slezské 
Pavlovice

Absorpce - klubovna MSK 107 500

obec Slezské 
Rudoltice

Zámek Slezské Rudoltice MSK 0

Přístupová cesta k zámeckému 
parku

MAS Rozvoj Krnovska 295 318

Vybavení společenského sálu MAS Rozvoj Krnovska 0
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obec Janov Pomník válečným obětem MSK 0

Janovský rok NADACE OKD 0

obec Třemešná Náves NADACE OKD 0

OS Pohoda 
2000

Mládežnická dechovka 2013 MSK 90 300

Hudební festival Alberta Hodice NADACE OKD 0

Vybavení dechovky MAS Rozvoj Krnovska 83 000

ČSŽT Slezské 
Pavlovice

Velký Pavlovický den MSK 0

SDH 
Sl.Rudoltice

Celoroční činnost ml.hasičů MSK 30 100

FO Renáta 
Skalíková

V létě kovbojem MAS Rozvoj Krnovska 111 000

FO Miroslav 
Adamík

Přístavba schodiště MAS Rozvoj Krnovska 84 600

TJ Sokol 
Třemešná

Technika pro údržbu sportovního 
areálu

MAS Rozvoj Krnovska 0

OS Přátelé 
Osoblažska

HYDE PARK - divadlo MAS Rozvoj Krnovska 0

SDH Třemešná Vybavení pro mladé hasiče MAS Rozvoj Krnovska 51 958

TJ Avízo 
M.Albrechtice

Vybavení sportovních kabin MAS Rozvoj Krnovska 149 400

obec Zátor Vybavení pro aktivní dům MAS Rozvoj Krnovska 0

Veřejné zakázky

Kancelář mikroregionu při realizaci společných projektů organizovala veřejné zakázky:

název typ veřejné zakázky vítězný uchazeč

Načná stezka kostely 
Osoblažska – dodávka 
mobiliáře

VZMR Martin Gvuzd, 793 84 Janov 
102

Načná stezka kostely 
Osoblažska – značení

VZMR TOM Nezbedové, Hlavní 129, 
793 99 Osoblaha
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Načná stezka kostely 
Osoblažska – tisk

VZMR REKING, Zámecká 121/8, 793 
95 M.Albrechtice

Naučná stezky kostely 
Osoblažska – zp. ploch

VZMR ZAJJM s.r.o., 793 16 Zátor –
Loučky

Naučná stezky kostely 
Osoblažska – propagační 
materiál

VZMR REKING, Zámecká 121/8, 793 
95 M.Albrechtice

V rámci poradenství zastupovala 3 dotované a veřejné zadavatele v roce 2013 kancelář mikroregionu 
při organizaci veřejných zakázek malého rozsahu.

Plán činnosti na rok 2014
Plán činnosti na rok 2014 byl projednán a schválen členskou schůzí v prosinci 2013.

☺ dokončení aktualizace strategického plánu v návaznosti na Integrovanou strategii rozvoje území MAS    
Rozvoj Krnovska o.p.s.

☺ spolupráce při vytváření Integrované strategie rozvoje území MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
☺ zapojení do projektu meziobecní spolupráce
☺ partnerství v projektu rozšíření regionální značky na území ORP Krnov
☺ zapojení do aktivit o.p.s. Osoblažský cech
☺ dokončení realizace dotovaných společných projektů

 Naučná stezka kostely Osoblažska III., IV. a V. etapa 
 Obnova veřejného osvětlení v obcích mikroregionu

☺ společné projekty 
 Ochutnej Osoblažsko 2014 
 výstava paličkované krajky – zámek Bruntál
 nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
 projekt k vytvoření pracovních míst a ke zvýšení kvalifikace
 prostupnost hranic Border crossing Silezia - Osoblažsko

☺ vyhlášení soutěže pro širokou veřejnost o ceny 
☺ podání žádosti o dotaci na částečné financování chodu kanceláře 2014/2015
☺ poradenství a konzultace při vyhledávání finančních zdrojů na udržitelný rozvoj mikroregionu
☺ poradenství a konzultace v oblasti veřejných zakázek dotovaných a veřejných zadavatelů
☺ aktualizace databáze projektových záměrů členských obcí i jiných subjektů
☺ aktualizace databáze drobných podnikatelů a občanských sdružení 
☺ pravidelná aktualizace webových stránek
☺ správa a pravidelná aktualizace webových stránek Osoblažska a projektu Slezsko bez hranic
☺ propagace mikroregionu –STA, pořádání společných kulturních a sportovních akcí

Zpracovala v březnu 2014 Martina Jalamasová, 
manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska
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Použité zkratky:
MOS projekt meziobecní spolupráce
o.p.s. obecně prospěšná společnost
MSK Moravskoslezský kraj
MMR ministerstvo pro místní rozvoj
MAS místní akční skupina
SFŽP OPŽP Státní fond životního prostředí, Operační program životné prostředí
PRV SZIF Program rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond
FM EuP Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
STA multimediální agentura




