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Plán činnosti na rok 2015
Plán činnosti na rok 2015 byl projednán a schválen členskou schůzí 15.12. 2014.

 evaluace a aktualizace strategického plánu 
 spolupráce při implementaci Integrované strategie rozvoje území MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
 realizace projektu meziobecní spolupráce
 využití výstupů projektu meziobecní spolupráce
 partnerství v projektu rozšíření regionální značky na území ORP Krnov
 zapojení do aktivit o.p.s. Osoblažský cech
 udržitelnost dotovaných společných projektů
 společné projekty 

Ochutnej Osoblažsko 2015 s doprovodnými aktivitami 
podpora obnovy tradice paličkování
projekt k vytvoření pracovních míst a ke zvýšení kvalifikace
prostupnost hranic Border crossing Silezia - Osoblažsko

 zhotovení profesionální prezentace mikroregionu včetně prezentace obnovy tradičního paličkování
 podání žádosti o dotaci na částečné financování chodu kanceláře 2015/2016
 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
 vedení a aktualizace databáze drobných podnikatelů a občanských sdružení 
 pravidelná aktualizace webových stránek
 správa a pravidelná aktualizace webových stránek Osoblažska projektu Slezsko bez hranic
 propagace mikroregionu – dotisk propagačních materiálů, podpora STA, pořádání společných 

kulturních a sportovních akcí apod.

Zpracovala v březnu 2015 Martina Jalamasová, 
manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska

Použité zkratky:
DSO dobrovolný svazek obcí
MOS projekt meziobecní spolupráce
SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky
ORP obec s rozšířenou působností (Krnov)
o.p.s. obecně prospěšná společnost
MSK Moravskoslezský kraj
MMR ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MAS místní akční skupina
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
VO veřejné osvětlení
BRO biologicky rozložitelný odpad
STA multimediální agentura
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FO Jana 
Adamcová

U Pepana MMR 0

RENEWALL 
a.s.

Rekonstrukce hotelu - M.Al-ce MMR 2 000 000

MINIFARMA 
Osoblaha, o.s.

Ať to tady vypadá….. MSK 0

Jana 
Adamcová

Odpočívadlo MSK 0

Renáta 
Skalíková

Hipostanice MSK 328 300

Veřejné zakázky

Kancelář mikroregionu při realizaci společných projektů organizovala veřejné zakázky:

název typ veřejné zakázky vítězný uchazeč

Veřejné osvětlení v obcích M-
SoO

VZMR Juvan Iliadis

Naučná stezka III. a IV. etapa
- mobiliář

poptávka Martin Gvuzd

Naučná stezka V.  etapa -
mobiliář

poptávka Martin Gvuzd

Naučná stezka III.a IV. etapa 
– propagační materiály

poptávka KART Šumperk

Naučná stezka V. etapa –
propagační materiály

poptávka KART Šumperk

Naučná stezka V. etapa –
propagační předměty

poptávka REKING Rostislav Král

Naučná stezka III.a IV. etapa 
- značení

poptávka Asociace TOM ČR Nezbedové, 
Osoblaha

Naučná stezka V. etapa -
značení

poptávka TJ Slezan Osoblaha

Veřejné osvětlení v obcích M-
SoO - VÍCEPRÁCE

VZMR Juvan Iliadis, Zl. Hory

Nakládání s BRO na 
Osoblažsku II.

VZMR Elkoplast Zlín

Nakládání s BRO na 
Osoblažsku II. - tiskoviny

poptávka zrušeno Rozhodnutím 
zadavatele

Oprava VO – pojistná událost průzkum trhu Juvan Iliadis, Zl. Hory

V rámci poradenství zastupovala 5 dotovaných veřejných zadavatelů v roce 2014 kancelář 
mikroregionu při organizaci veřejných zakázek malého rozsahu v celkovém objemu za 5 263 645 Kč.
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Kanceláří mikroregionu byla podána žádost o dotaci k zajištění chodu kanceláře, propagaci 
mikroregionu a zajištění udržitelnosti společných projektů realizovaných v minulých letech.

název projektu financování dotace

Ochutnej Osoblažsko 2014
        MMR 0     

Podpora rozvoje 
mikroregionu VI.etapa

      MSK 148 000,00 Kč

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. Informace o 
vyhlašovaných výzvách jsou zasílány oprávněným žadatelům, poplatky za zpracování žádostí jsou 
stanoveny ceníkem z roku 2010. Kancelář dále průběžně zpracovává databázi poskytovatelů služeb 
v oblasti cestovního ruchu a databázi drobných živnostníků.

Zpracovávané žádosti o dotace členským obcím a ostatním žadatelům 2014, do regionu byly 
získány více než 3 miliony Kč:

žadatel název projektu poskytovatel dotace přidělená 
dotace

obec Bohušov Rekonstrukce střech MSK 0

Ludmila 
Schaffartziková

Sklad surovin v Dolních Povelicích MMR 0

obec Liptaň Aktivní dům MMR 0

obec Rusín Oplocení víceúčelového hřiště MSK 137 600

obec Slezské 
Pavlovice

Obnova sochy sv. Jana 
Nepomuckého

ORP Krnov 80 000

OS ZO ČSŽ 
Sl.Pavlovice

ROK NA VSI MSK 0

obec Slezské 
Rudoltice

DOŽÍNKY 2014 MSK 0

OS Pohoda 
2000

Mládežnická dechovka 2014 MSK 0

obec Vysoká Rekonstrukce místní komunikace MSK 180 000

OS Přátelé 
Osoblažska

HYDE PARK - dobudování MSK. 66 500

Radomír Levý Malý farmář MSK 301 000
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 Naučná stezka – kostely Osoblažska V. etapa
Poslední etapa naučné stezky byla realizována v obcích Třemešná, Jindřichov, Janov 
a Petrovice.

financování:
dotace MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. (SZIF) 94 500,- Kč
vlastní zdroje zapojených obcí 50 663,- Kč

 Nakládání s BRO na Osoblažsku II.
V rámci společného projektu bude financováno pořízení 235 ks domácích kompostérů a 55 ks 
kontejnerů na BRO. Do společného projektu jsou zapojeny obce Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad, 
Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice a Vysoká.

financování:
dotace z OPŽP a SFŽP 854 320,- Kč
vlastní zdroje zapojených obcí 94 925,- Kč

 Plán připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace
Cílem společného projektu je zpracování dokumentu podporujícího řešení krizových situací v 
obcích v souladu s platnou legislativou. Do projektu se zapojily obce a města Dívčí Hrad, 
Hlinka, Janov, Jindřichov, Osoblaha, Petrovice, Rusín a Vysoká.

financování:
vlastní zdroje zapojených obcí ve výši 112 000,- 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 bylo zajištěno z rozpočtu 
Mikroregionu Krnovsko. V roce 2014 se stali držiteli regionální značky 3 výrobci
a 1 poskytovatel ubytovacích služeb.

financování:
Mikroregion Krnovsko 80 000,- Kč

 Border crossing Silezia – Osoblažsko
V rámci společného projektu byly identifikovány 4 priority pro obnovu příhraničních 
komunikací, správcem komunikací a obcí Slezské Rudoltice byla zrekonstruována komunikace 
III. třídy ze Slezských Rudoltic k polské obci Rowne.

 Výstava paličkované krajky
Kancelář mikroregionu se partnersky podílela na organizaci výstavy paličkované krajky
v zámku Bruntál a v zámku ve Slezských Rudolticích, vystaveny byly mimo jiné i paličkované 
obrazy kostelů.  Obnova tradice paličkování na Osoblažsku byla oceněna Sdružením pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje.
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Václav Kalda* pracovník MOS pro analýzu a strategii v oblasti 
zaměstnanosti a podpory podnikání

0,3

Zdeňka Bezděková účetní DPP

*od června 2014

Projekty mikroregionu 2014

V roce 2014 byly realizovány společné nebo partnerské projekty obcí mikroregionu:

 Podpora rozvoje mikroregionu V. etapa
Realizací společného projektu byla zajištěna činnost kanceláře mikroregionu v období 
1.7.2013 do 30.6.2014, projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
vlastní zdroje nákladů byly hrazeny mimořádnými příspěvky členských obcí.

financování:
dotace z rozpočtu Moravského kraje byla vyúčtována ve výši: 114 767,- Kč
vlastní zdroje projektu byly ve výši: 439 859,- Kč

 Meziobecní spolupráce
Nositelem partnerského projektu je Svaz měst a obcí ČR.

financování:
dotace poskytnutá SMO ČR ve výši: 1 513 000,- Kč
vlastní zdroje projektu ve výši: 55 628,- Kč

 Ochutnej Osoblažsko 2014
cílem společného projektu bylo pokračování v nově založené tradici se zapojením široké 
veřejnosti z členských obcí. Realizace projektu nebyla dotačně podpořena, financování bylo 
částečně zajištěno finančním darem společnosti OSTWIND. Aktivně se do projektu zapojilo 
16 složek z neziskového a veřejného sektoru z regionu.

financování:
finanční dar společnosti OSTWIND ve výši: 50 000,- Kč
příjmy ze vstupného ve výši: 27 841,- Kč
vlastní zdroje ve výši: 10 751,- Kč

 Naučná stezka – kostely Osoblažska III. – IV. etapa
Vytvoření dalších etap naučné stezky seznamující návštěvníky se sakrálními objekty na území 
mikroregionu a polského příhraničí. 
III.etapa byla realizována v obcích Třemešná (Rudíkovy), Slezské Rudoltice (Pelhřimovy)
a v Městě Albrechticích (Piskořov, Biskupice) a v polské Opawici

IV. etapa byla realizována v obcích Hlinka, Slezské Pavlovice, Osoblaha (Studnice) 
a v polských obcích Krzyzskowice a Pomorzowicki

financování není ukončeno, je vyčísleno dle podané žádosti o platbu:
dotace z FMP Euroregionu Praděd 329 813,- Kč
vlastní zdroje zapojených členských obcí 49 472,- Kč
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Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2014

V roce 2014 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž 
zástupci se sešli na dvou řádných členských schůzích, Rada svazku se sešla třikrát.

Po změnách ve vedení některých členských obcí po komunálních volbách v říjnu 2014 došlo 
ke změnám také ve vedení DSO, předsedou byl 15. prosince zvolen starosta obce Třemešná (Ing. 
Rostislav Kocián), členy Rady se stali starostové Dívčího Hradu (Mgr. Jan Bezděk) a Města 
Albrechtice (Luděk Volek).

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora MSK udělili
DSO ocenění za dlouholetý přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v kategorii města, obce 
a neziskový sektor, které bylo předáno 26.11.2014, ocenění přebíral Ing. Rostislav Kocián.

Kancelář mikroregionu vytvářela projektové záměry společných projektů a realizovala 
společné projekty dle schváleného Strategického plánu mikroregionu a plánu činnosti na rok 2014 
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 2014 bylo zařízení využito členskými 
obcemi a jejich neziskovými organizacemi při pořádání 24 společenských a sportovních akcí. 

Provozní záležitosti 2014

Kancelář mikroregionu sídlí v Osoblaze na náměstí, mikroregion sdílí kancelář s Místní akční 
skupinou Rozvoj Krnovska o.p.s. a projektovou manažerkou obce Osoblaha. Chod mikroregionu je 
zajištěn projektovou manažerkou a ekonomkou. Na pozici projektové manažerky pracuje Martina 
Jalamasová, účetnictví zpracovává paní Zdeňka Bezděková. 

Realizace projektu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí na území ORP Krnov je 
zajištěna vlastními pracovníky. Na pozici koordinátora pracuje Šárka Šindelářová, na pozici 
asistentky pracuje Mgr. Tereza Mruzíková, na pozicích pracovníků pro analýzy a strategie pracují 
Martina Jalamasová pro oblast odpadového hospodářství, Ing. Pavel Antony pro oblast školství 
a sociální problematiky a od června 2014 je pro oblast zaměstnanosti a podpory podnikání zaměstnán
Václav Kalda. 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 2014:

jméno a příjmení pracovní pozice úvazek

Šárka Šindelářová koordinátorka MOS 1,0

Martina Jalamasová manažerka mikroregionu 0,5

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




