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

Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2016
V roce 2016 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 plánu činnosti na rok 2016 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 2016 bylo zařízení využito členskými
obcemi a jejich neziskovými organizacemi při pořádání 19 společenských a sportovních akcí.
Provozní záležitosti 2016
Kancelář mikroregionu sídlí v Osoblaze na náměstí, mikroregion sdílí kancelář s Místní akční
skupinou Rozvoj Krnovska o.p.s. Chod mikroregionu je zajištěn manažerkou a ekonomkou. Na pozici
manažerky s úvazkem 1,0 pracovala Martina Jalamasová, účetnictví zpracovává paní Zdeňka
Bezděková na dohodu o pracovní činnosti.
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Kanceláří je zajišťována udržitelnost společných projektů a monitoring výstupů z těchto
projektů. Manažerka spravuje webové a FB stránky mikroregionu a provádí aktualizace dat na portále
projektu Slezsko bez hranic.
Mikroregion má také zástupce ve správní radě Osoblažského cechu z.s..
Projekty mikroregionu 2016
V roce 2016 byly realizovány společné nebo partnerské projekty obcí mikroregionu:



Podpora rozvoje mikroregionu VII. etapa
Realizací projektu byla zajištěna činnost kanceláře mikroregionu v období 1.7.2015 do
30.6.2016, 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:
Vlastní zdroje projektu byly ve výši:
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145 750,- Kč
344 785,- Kč

Podpora rozvoje mikroregionu VIII. etapa
Realizací projektu byla zajištěna činnost kanceláře mikroregionu v období 1.7.2016 do
31.12.2016, projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, vlastní zdroje
nákladů byly hrazeny mimořádnými příspěvky členských obcí.
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financování:
Dotace z rozpočtu Moravského kraje byla vyúčtována ve výši:
Vlastní zdroje projektu byly ve výši:

97 348,- Kč
197 649,- Kč



Ochutnej Osoblažsko 2016
cílem projektu bylo pokračování v nově založené tradici se zapojením široké veřejnosti z členských
obcí. Realizace projektu nebyla dotačně podpořena, financování bylo částečně zajištěno darem
společnosti Max Bögl Ostwind CZ s.r.o. a dotací z NADACE Život umělce. O nejlepší stánek se

ucházelo 16 týmů a to z Dívčího Hradu, Hlinky, Rusína, Města Albrechtic, Osoblahy,
Slezských Pavlovic, Slezských Rudoltic, Jindřichova, Vysoké a vařili také zástupci Gminy
Izbicko z Polska, zástupci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a členové Klubu přátel
osoblažské úzkokolejky z Třemešné. Z akce byl pořízen videozáznam, který je umístěn na
webu DSO a na stránkách členských obcí.
financování:
Finanční dar MAX BOGL ve výši:
Nadace Život umělce
Příjmy ze vstupného ve výši:
Vlastní zdroje ve výši:
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50 000,- Kč
15 000,- Kč
7 712,- Kč
2 468,- Kč

Podpora obnovy tradice paličkování
Obrazy krajek, které souvisí s projektem pěti etap naučné stezky Kostely Osoblažska, byly
v roce 2016 součástí expozice v zámku Slezské Rudoltice.

Kanceláří mikroregionu byly vypracovány a podány žádosti o dotace k realizaci společných
projektů v příštím období:
název projektu
Podpora rozvoje
mikroregionu VIII.etapa
Baví nás bavit vás

financování
MSK
Nadace Život umělce

dotace
99 000,00 Kč
15 000,- Kč

Výstupy realizovaných projektů budou zajišťovat chod kanceláře a náklady na účinkující na
gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko 2016.
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 v roce 2016, do regionu
bylo získáno 2,81 milionu Kč:
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žadatel

název projektu

poskytovatel dotace

přidělená dotace

obec Bohušov

Rekonstrukce střech bytových domů

MSK RRC/02/2016 DT1

náhradní projekt

obec Dívčí Hrad

Modernizace otopného systémů

MSK RRC/02/2016 DT1

náhradní projekt

Rok tradic a obyčejů .....

FMP Euroregion Praděd

nepodpořeno

Odpočinkový areál pro děti a mládež

MMR PORV 2016 DT2

400 000

kostel sv. Valentina – 1.etapa

MSK OKP 2016

náhradní projekt

hřbitovní kaplička v Hlince

MZE A)

410 624

územní plán obce Petrovice

MMR ÚP 2016

174 240

oprava hřbitovní kaple

MSK OKP 2016

63 800

obec Rusín

oprava místní komunikace

MMR PORV DT5

náhradní projekt

obec Slezské
Pavlovice

Mramorový kříž u kostela sv. Ondřeje

MMR PORV DT4

nepodpořeno

Obnova místní komunikace

MMR PORV DT5

851 640

Oprava MK Východní

MSK RRC/02/2016

150 900

obec Slezské
Rudoltice
město Janov

Rekonstrukce domu služeb

MSK RRC/02/2016

300 000

Územní plán města Janov

MMR ÚPD 2016

174 240

obec Třemešná

Oprava místních komunikací

MMR PORV DT5

náhradní projekt

obec Vysoká

Obnova přístupové cesty - Pitárné

MZE 16A

291 287

Radomír Levý
FOP
Radomír Levý
FOP
Přátelé Osoblažska
z.s.

Western Bartultovice - odpočívadlo

MMR NPPCR 2016

náhradní projekt

Turistické zázemí

MSK RRC/06/2016

náhradní projekt

Sociální zázemí

MSK RRC/06/2016

náhradní projekt

obec Hlinka

obec Petrovice
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Veřejné zakázky
Kancelář mikroregionu pro své vlastní projekty v roce 2016 neorganizovala žádné veřejné zakázky.
V rámci poradenství v roce 2016 zastupovala kancelář 6 dotovaných veřejných zadavatelů při
organizaci veřejných zakázek malého rozsahu. Objem soutěžených prostředků byl v celkové výši cca
4 mil. Kč.
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Příjmy z činnosti kanceláře
V roce 2016 bylo činností kanceláře získáno do rozpočtu DSO mimo řádné členské příspěvky
v celkové výši 225 190,- Kč:
mimořádné členské příspěvky (zpracování žádostí o dotace)
73 250,- Kč
mandátní smlouvy (dary, veřejné zakázky, partnerské smlouvy, administrace projektů apod.)
151 940,- Kč
Plán činnosti na rok 2017
Plán činnosti na rok 2017 byl projednán a schválen RADOU DSO dne 12.1.2017 usnesením č.
2/12.1.2017.
pravidelná evaluace a aktualizace strategického plánu
spolupráce při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Krnovska
využití výstupů projektu meziobecní spolupráce pro společné projekty
partnerství v Celostátní síti pro venkov
partnerství v projektu rozšíření regionální značky na území ORP Krnov
zapojení do aktivit Osoblažský cech, z.ú.
udržitelnost dotovaných společných projektů
☺ společné projekty
 Ochutnej Osoblažsko 2017 s jarmarkem řemesel a regionálních výrobků, kulturní program,
 podpora obnovy tradic
 prostupnost hranic Border crossing Silezia – Osoblažsko
 zajištění zápůjček zařízení mobilního pódia s příslušenstvím
 zajištění částečného financování chodu kanceláře
 4 vyhledávání vhodných dotačních titulů pro společné projekty
vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projekty členských obcí i jiných subjektů z území DSO
poradenství a konzultace pro žadatele o dotace
poradenství, konzultace a administrace v oblasti veřejných zakázek dotovaných a veřejných zadavatelů
vedení a aktualizace databáze projektových záměrů členských obcí i jiných subjektů
vedení a aktualizace databáze drobných podnikatelů a spolků
pravidelná aktualizace webových a FB stránek
správa a pravidelná aktualizace webových stránek Osoblažska projektu Slezsko bez hranic
propagace mikroregionu

Zpracovala

v květnu 2017 Martina Jalamasová,
manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska

Použité zkratky:
o.p.s.
obecně prospěšná společnost
MSK
Moravskoslezský kraj
MMR
ministerstvo pro místní rozvoj
MAS
místní akční skupina
STA
multimediální agentura
FO
fyzická osoba
ZS
zapsaný spolek
DSO
dobrovolný svazek obcí
FB
facebook
MZE
ministerstvo zemědělství
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