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1. ÚVOD 

Pro Českou republiku je charakteristická vysoká sídelní rozdrobenost, coţ znamená, ţe se zde 

nachází velký počet malých (u většiny z nich s méně neţ 1 000 obyvateli) lokálních 

administrativních jednotek, tedy obcí. Důsledkem u takto malých jednotek je zvyšující se 

pravděpodobnost jejich potíţí se zajišťováním základních sluţeb pro obyvatelstvo, coţ je 

dáno nákladností zajišťování sluţeb v kombinaci se způsobem přerozdělování daňových 

příjmů do místních rozpočtů.
1
  

Územní samosprávné celky vykonávají pro občany řadu funkcí, zajišťují zejména veřejné 

sluţby spojené se ţivotem v dané obci. Obcím je na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

dáno pečovat o všestranný rozvoj svého území. Obce musejí v rámci své samostatné 

působnosti zabezpečovat a vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů jako jsou potřeba bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje, ochrany veřejného 

pořádku a to v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. To je moţné pouze v případě, ţe 

na to obec má dostatečné materiální a finanční zabezpečení. Své úkoly obce zajišťují za 

daných ekonomických podmínek, ke spokojenosti občanů a v souladu s jejich potřebami. 

Problémy, které při zajišťování veřejných sluţeb mají především malé obce, lze řešit dvěma 

moţnými způsoby – sloučením obcí nebo jejich vzájemnou spoluprací. Pokud se obce 

nechtějí slučovat, naskytuje se jim moţnost sdruţovat se jako dobrovolné svazky obcí a čerpat 

tak krajské, státní a také evropské dotace na projekty, čímţ dochází v rámci regionálního 

rozvoje ke sniţování meziregionálních disparit. 

V současné době je termín spolupráce frekventovaným pojmem. Coţ je dáno tím, ţe si dnešní 

společnost stále více uvědomuje, ţe společnými silami toho lze zvládnout více a snáze tak 

dosáhnout kýţeného výsledku.  

V diplomové práci, s názvem Dobrovolné svazky obcí jako forma spolupráce mezi obcemi, je 

řešena problematika spolupráce vybraného dobrovolného svazku obcí, kterým je Mikroregion 

Krnovsko, na jehoţ příkladu je spolupráce mezi obcemi demonstrována.  

Cílem práce je zhodnotit hospodaření Mikroregionu Krnovsko v letech 2008 – 2012 na 

základě rozboru příjmové a výdajové strany hospodaření v těchto letech. 

                                                 
1
 ŠKRABAL, I., NUNVÁŘOVÁ, S., NOVÁK, J., TŘEBICKÝ, V. Metodika zavádění managementu rozvoje 

mikroregionů. 



6 

 

Dílčím cílem práce je zhodnotit aktivity Mikroregionu Krnovsko v letech 2008 – 2011 na 

základě komparace plánů činností pro konkrétní rok s výroční zprávou, tedy s činností a 

aktivitami skutečně realizovanými a navrhnout taková opatření, která by mohl mikroregion 

při své činnosti v budoucnu vyuţít.  

Na základě zvolených cílů byla stanovena hypotéza, která zní: Zajištění dlouhodobého 

fungování Mikroregionu Krnovsko je závislé na poskytnutých dotacích, bez nichţ by byla 

ohroţena jeho budoucí existence.  

Pouţitými vědeckými metodami při zpracování diplomové práce, jsou řízený rozhovor 

s předsedkyní a ekonomkou Mikroregionu Krnovsko, dále metoda komparace, analýzy, 

syntézy, dedukce a indukce, a to zejména při zpracování praktické části kapitoly třetí, čtvrté a 

také závěru.  

Diplomová práce se člení do pěti kapitol, z nichţ první tvoří Úvod a poslední Závěr. Druhá 

kapitola této diplomové práce je částí teoretickou, zabývající se legislativními východisky, 

jednotlivých forem spolupráce obecně, jejími důvody a formami. Postupně je práce 

směrována ke spolupráci v podobě dobrovolných svazků obcí od jejich vzniku aţ po zánik. 

Závěr této kapitoly je věnován nejčastější podobě dobrovolného svazku obcí, kterou je 

mikroregion.  

Obsahem třetí kapitoly je jiţ zvolený konkrétní dobrovolný svazek obcí Mikroregion 

Krnovsko, kde je chronologicky popisován jeho vznik, základní charakteristika, předmět 

činnosti, organizační aspekty a další.  

V praktické části, tedy ve třetí kapitole, je pozornost zaměřena na zhodnocení aktivit a 

hospodaření Mikroregionu Krnovsko. Pozornost je věnována komparaci Plánů činností a 

Výročních zpráv s doporučeními a návrhy ke změnám. Obsahem druhé poloviny této kapitoly 

je zhodnocení hospodaření Mikroregionu Krnovsko v letech 2008 – 2012.  
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2. SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI 

Moţností, jak mezi sebou mohou obce spolupracovat a koordinovat různé aktivity, jeţ jsou 

v jejich vlastním zájmu, je celá řada. Před výčtem konkrétních forem spolupráce a jejich bliţší 

charakteristikou, je účelné vymezit obec, jakoţto základní stavební kámen a hlavní subjekt 

spolupráce mezi obcemi. Obcím a jejich postavení v legislativě, působnosti obcí je věnována 

následující podkapitola. 

2.1. Obec 

Základem právní úpravy vztahující se k obcím je Ústava České republiky a Zákon  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle hlavy sedmé, nazvané Územní 

samospráva, článku 99 Ústavy České republiky, jsou obce chápány jako základní územní 

samosprávné celky. Tyto celky jsou územním společenstvím občanů  

s právem na samosprávu a jsou vţdy součástí vyššího územního samosprávného celku.
2
 

Mezi charakteristické znaky obce tedy patří: 

 vlastní území obce, které je územním základem obce; 

 obyvatelstvo obce tvořící personální základ obce; 

 soustava orgánů, jimiţ obec jedná a realizuje tak svou vůli; 

 právní subjektivita obce zajišťující obci vystupování v právních vztazích svým 

jménem; 

 právotvorba umoţňující obci vydávání právních předpisů (právního základu obce); 

 vlastní majetek a hospodaření obce na základě vlastního rozpočtu (ekonomický 

základ obce).
3
 

Zákon o obcích definuje postavení obce takto: „Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“
4
Zároveň 

obcím přiznává postavení veřejnoprávní korporace, jeţ má vlastní majetek, vystupuje  

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající  

z těchto vztahů. Dále je povinností obce pečovat o všestranný rozvoj svého území,  

o potřeby svých občanů a v neposlední řadě při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. 

                                                 
2
 Podle Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

3
 KOUDELKA, Zdeněk. Obecní samospráva. 

4
 Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.1.1. Působnost obce 

Své záleţitosti spravuje obec samostatně v rámci své samostatné působnosti nebo  

v rámci přenesené působnosti, kde se jedná o výkon státní správy, jeţ byla obci svěřena 

zákonem. Územní samospráva je uskutečňována jinými veřejnoprávními subjekty neţ státem. 

Tyto subjekty mají korporativní charakter, jedná se tedy o veřejnoprávní korporace. Samosprávou 

se rozumí výkon určitých úkolů správy státu samostatnými, státem aprobovanými, 

veřejnoprávními subjekty. Samospráva zahrnuje takovou oblast veřejné správy, která je zákony 

svěřena subjektům, jichţ se bezprostředně dotýká, za tyto subjekty povaţujeme municipality, tedy 

kraje a obce.5 

1. Samostatná působnost 

Samostatnou působností obce chápeme správu záleţitostí, jeţ jsou v zájmu obce  

a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou 

působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním 

úřadům jako výkon státní správy. Dále se jedná o záleţitosti svěřené do samostatné 

působnosti obce zákonem. Státní ani krajské orgány nemohou do samostatné působnosti obce 

nijak zasahovat. Mohou tak učinit pouze v případech vyţadujících ochranu zákona, a to jen 

způsoby stanovenými zákonem.
6
 

Koudelka uvádí, ţe „Samostatná působnost obcí je uvedena v zákonech příkladným výčtem  

a dále jako péče v územním obvodu obce v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi  

o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek  

pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních 

podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje, a ochrany veřejného pořádku.“
7
 

2. přenesená působnost 

V rámci přenesené působnosti vykonává obec státní správu, která je na ni delegována státem 

ze zákona. Stát zůstává i nadále zodpovědný za výkon státní správy, jejíţ zabezpečování 

přísluší v různé míře obcím. Výkon přenesené působnosti obcemi je nejen jejich právem,  

ale také povinností.  

 

                                                 
5
 SAHULA, Antonín. Ekonomika a organizace samosprávy územních celků.  

6
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

7
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva, s. 124. 
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Rozlišujeme 3 základní typy obcí vykonávající přenesenou působnost: 

 v základním rozsahu – všechny obce; 

 v rozsahu pověřeného obecního úřadu – obec vykonává státní správu pro ostatní 

úřady v širším územním obvodu. Jedná se o úkony, které sami nejsou schopni, nebo  

ze zákona nemohou plnit; 

 v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností – z hlediska věcné agendy 

se jedná o nejširší rozsah výkonu státní správy s nejvíce pravomocemi. Kromě  

své agendy vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností také činnost  

pro pověřené úřady a pro základní obecní úřady.
8
 

Do přenesené působnosti obce řadíme např. zajišťování evidence občana, vedení matriky, 

vydávání stavebních povolení, regulace a výkon práva v oblasti ţivotního prostředí atd. 

Přenesenou působnost vykonává obec skrze obecní úřad ve správním obvodu obce. Obce  

s přenesenou působností lze rozdělit do pěti kategorií, kterými jsou obec, obec s matričním 

úřadem, obec se stavebním úřadem, obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou 

působností.
9
 

Podle Koudelky
10

 mohou obcím vznikat v řadě případů problémy se správným zařazením 

konkrétní činnosti do samosprávy obce, nebo do přenesené působnosti, coţ je dáno tím,  

ţe zákon o obcích
11

 vyjmenovává samostatnou působnost pouze příkladným výčtem. 

2.2. Důvody spolupráce obcí 

Základním důvodem pro spolupráci různých subjektů, tedy nejen obcí je  

tzv. „synergický efekt“, coţ je pojem vyznačující fakt, ţe společnými silami lze dosáhnout 

významnějšího výsledku či výstupu, neţ kdyby se jednotlivé subjekty zapojené do spolupráce 

snaţily dosáhnout kýţeného cíle samostatně. Spolupráci lze obecně povaţovat za „součinnost 

určitého množství subjektů při dosahování určitého společného cíle.“
12

 Spolupráce je 

významným prvkem pro rozvoj regionů. V případě samosprávy realizuji jednotlivé subjekty, 

tedy zejména obce, různorodé úkoly a spolupráce jim umoţňuje dosahovat výše zmíněného 

synergického efektu, obzvláště v oblasti úspor z rozsahu či s vyuţitím sdruţování finančních 

prostředků, vzájemné výpomoci nebo také společného řešení problémů. 

                                                 
8
 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 

9
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 

10
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva.  

11
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

12
 GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 14. 
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Význam spolupráce pro jednotlivé subjekty samosprávy je dán zejména jejich organizačními 

a ekonomickými moţnostmi. Pro snazší posouzení významu i forem spolupráce je účelné 

rozlišovat spolupráci různých partnerů i z hlediska jednotlivých úrovní územních celků  

a jejich vzájemných vztahů (na úrovni centrální, krajské, regionální, svazků obcí a obecní). 

Důleţitá je jejich vzájemná spolupráce. Pro obce představuje efektivní spolupráce klíčový 

faktor jejich rozvoje, protoţe jim tak umoţňuje realizaci rozhodujících rozvojových záměrů 

na svěřeném území, přípravu a uskutečňování rozvojových projektů, které by byly samostatně 

pro jednotlivé obce prakticky nedosaţitelné. Vzájemná spolupráce jim umoţňuje, tímto 

způsobem, sníţit problémy plynoucí z jejich případné nevýhodné uzemní odlehlosti  

či nedostatečné populační velikosti. Dá se proto tvrdit, ţe těţištěm spolupráce  

ve veřejné správě je právě spolupráce meziobecní. Tomu nasvědčují i rozvíjející a měnící se 

struktury této vzájemné spolupráce. Důvody obecní spolupráce mají především účelový 

charakter, který spočívá ve spojení obcí s cílem zabezpečovat potřeby svěřené obci  

ze zákona
13

 v rámci její samostatné působnosti.  

Pokud realizace potřeb přesahuje moţnosti obce z důvodu realizace společných projektů nebo 

například propojení technické, sociální či ekonomické infrastruktury, mohou obce navázat 

účelovou spolupráci s cílem: 

 zabezpečit takové investiční akce, jeţ přesahují moţnosti jedné obce, případně akce 

realizující se na katastrálních územích více obcí (např. vodovody, dopravní 

obsluţnost),  

 podílet se na projektech souvisejících s rozvojovými aktivitami regionu  

či mikroregionů a mající významný efekt například pro zaměstnanost a vzdělanost 

občanů ţijících na daném území a s tím související zvyšování konkurenceschopnosti 

regionu.
14

 

Hlavním důvodem pro navazování různých forem spolupráce je zejména zájem 

spolupracujících subjektů racionálně a efektivněji vyuţívat vlastní disponibilní zdroje  

a prostředky k dosahování stanovených cílů. Základním předpokladem subjektů je,  

ţe výsledkem kooperativní spolupráce si alespoň jeden z nich polepší, přičemţ ostatní si 

nepohorši, coţ je tzv. paretooptimální výsledek. V praxi všechny subjekty spíše předpokládají 

získání nějakých výhod.  

                                                 
13

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
14

 GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 
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2.3. Formy spolupráce obcí 

V poslední době je spolupráce mezi obcemi oblíbeným a stále více vyuţívaným prostředkem 

k zajištění vlastních zájmů, ale i společných cílů obcí, jeţ některou z forem spolupráce obcí 

vyuţijí.  

Výraznou úlohu ve spolupráci obcí hraje regionální politika, která je v současné době chápána 

především jako koncepční činnost státu a regionálních a místních orgánů, jejímţ hlavním 

cílem je přispívat k vyváţenému a harmonickému rozvoji všech regionů v ČR  

tak aby docházelo ke sniţování disparit mezi těmito regiony.
15

 

2.3.1. Definice spolupráce (kooperace) 

Podle Nového akademického slovníku cizích slov
16

 je kooperace:  

“z psychologického hlediska jednání vyznačující se ochotou ke spolupráci, neegoistickým, 

přátelským postojem.   Též se dá kooperace definovat jako spolupráce na sebe vzájemně 

odkázaných lidí, která umožňuje společné dosažení cíle a vyžaduje vzájemnou komunikaci  

a společnou strategii. Kooperace trvalejšího charakteru se vyskytuje  

např. v příbuzenských strukturách nebo v politice. V každém případě spolupráce neznamená 

hájení individuálních zájmů, ale snaha dobré výsledky práce společně s ostatními subjekty. 

Všichni nemusejí dělat všechno, ale ke společnému cíli efektivně dojdou, jestliže si rozdělí 

úkoly a každý se zabývá něčím jiným, což dohromady vytvoří celek. Je důležité, aby každý 

věděl, co má dělat, aby nedocházelo k plýtvání energie a dalších zdrojů, například finančních. 

Při spolupráci se mohou úkoly rozdělovat podle toho, v jaké oblasti je člověk (organizace) 

zdatný“ 

Formy spolupráce můţeme členit podle řady hledisek, z nichţ nejvhodnější je kombinace 

členění podle území a spolupracujících subjektů. Toto členění je znázorněno  

v Obr. 2. 1 Způsoby a formy spolupráce obcí. Jednotlivé formy spolupráce mají různou 

obsahovou náplň a zaměření na aktivity, které vykonávají. Aţ na výjimky je tato náplň 

tvořena celou škálou různorodých aktivit, které se od sebe, v rámci určitých forem spolupráce, 

liší. Zákon
17

 udává, ţe obce mezi sebou mohou spolupracovat pouze při výkonu samostatné 

působnosti. 

                                                 
15

 WOKOUN, René et al. Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování. 
16

 KRAUS. Jiří, et. al. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž.  
17

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obr. 2. 1 Způsoby a formy spolupráce obcí 

 

Pramen: GALVASOVÁ, Iva a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 28. 

2.3.2. Jednotlivé formy spolupráce podle právních forem 

Obecnějším členěním forem spolupráce je přiřazení jednotlivých specifických forem 

spolupráce formám právním. Základním rozlišovacím hlediskem z pohledu zákona jsou 

zúčastněné subjekty. Je tak rozlišena spolupráce výhradně meziobecní a spolupráce jiných 

fyzických a právnických osob (tedy i obcí). Vztahy mezi konkrétními formami spolupráce  

a právními formami spolupráce přibliţuje následující tabulka.
18

 

 

 

 

 

                                                 
18

 GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 

FORMY  

SPOLUPRÁCE OBCÍ 

Meziobecní 

spolupráce 

na regionální 

úrovni 

Dobrovolný 
svazek obcí 

Společná 
právnická 

osoba 

Smlouva o 
splnění 

konkrétního 
úkolu 

Spolupráce 
obcí 

se subjekty 

v území 

Místní akční 
skupina 
(MAS) 

Místní 
agenda 21 

(MA21) 

Public-
private-

partnership 
(PPP) 

Zájmové 
sdružení 

právnických 
osob 

Národní  

struktury  

spolupráce 
obcí 

Národní síť 
zdravých 
měst ČR 
(NSZM) 

 

Svaz měst  

a obcí ČR  

(SMO ČR) 

 

Spolupráce  

s obcemi  

jiných států 

Přeshraniční 
impulzní 
centra 

Euroregiony 

Partnerská 
města a 

obce  
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Tab. 2. 1 Právní formy spolupráce obcí  

Právní forma Subjekty Norma
 x 

Změna 

Smlouva ke splnění 

konkrétního úkolu 

Pouze obce zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích 

– 

Smlouva o vytvoření 

dobrovolného svazku 

obcí 

Pouze obce zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích 

svazky obcí 

Společná právnická 

osoba obcí 

Pouze obce zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník 

– 

Obchodní společnost* Fyzické i právnické 

osoby 

zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník 

– 

Obecně prospěšná 

společnost 

Fyzické i právnické 

osoby 

zákon č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných 

společnostech 

místní akční skupiny 

Zájmové sdruţení 

právnických osob 

Právnické osoby zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník 

euroregiony 

sdruţení obcí 

místní akční skupiny 

Svaz měst a obcí ČR 

Národní síť zdravých měst 

Smlouva o sdruţení Fyzické i právnické 

osoby 

zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník 

euroregiony 

Občanské sdruţení Fyzické i právnické 

osoby 

zákon č. 83/1990 Sb., 

o sdruţování občanů 

místní akční skupiny 

* Oblast podnikání obcí či vlastnictví strategického podílu v soukromém podniku tvoří svébytnou oblast, která je 

jiţ mimo rámec předkládané publikace, 
x 
vţdy ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pramen: GALVASOVÁ, Iva a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 30. 

 

Vzhledem k tomu, ţe je záměrem této práce přiblíţit v následujících podkapitolách zejména 

aspekty meziobecní spolupráce na regionální úrovni, je vhodné na tomto místě zdůraznit 

výhody plynoucí z jednotlivých forem spolupráce. Nespornou výhodou DSO je jeho právní 

subjektivita, dobrovolnost a zejména vhodnost pro řešení většiny úkolů v obci. Společná 

právnická osoba má také právní subjektivitu a tato forma umoţňuje dlouhodobou realizaci 

spolupráce. Smlouva o splnění konkrétního úkolu se vyznačuje moţností flexibilního řešení 

problémů a zajištěním konkrétního úkolu bez vytváření orgánů.
19

 

                                                 
19

 GALVASOVÁ, I., a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje: Výzkumný projekt MMR ČR - WB 07- 05. 
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2.4. Právní rámec spolupráce mezi obcemi 

Jiţ v prvním zákoně o obcích
20

 je velmi volně upravena spolupráce obcí. Zákon uvádí,  

ţe: „Obce mohou k obhajobě svých práv a zájmů vytvářet sdružení, navazovat partnerské 

vztahy a spolupracovat s obcemi jiných států a být členem mezinárodních sdružení místních 

orgánů“. 

Právo obcí na vzájemnou spolupráci, při plnění svých úkolů, nepřímo vyplývá z jejich 

základního poslání při výkonu samosprávy. Přesto zákonná úprava právního postavení obcí 

toto právo výslovně formuluje a orientuje moţnost jejich vzájemné spolupráce pouze  

do oblasti samostatné působnosti obcí. 

Spolupráce mezi obcemi vychází z právního řádu České republiky. Konkrétně je zakotvena  

v Zákoně číslo 128/2000 Sb., o obcích, který stanovuje, ţe „Obce mohou  

při výkonu své samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.“ Spolupráce mezi obcemi 

(na regionální úrovni) je uskutečňována zejména na základě tří následujících moţností
21

: 

 na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

 zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi, 

 na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. 

Na spolupráci mezi obcemi ovšem nelze pouţít ustanovení občanského zákoníku týkající se 

zájmových sdruţení právnických osob ani smlouvy o sdruţení. Stejně tak sdruţování obcí 

podle předpisů o sdruţování občanů je moţné pouze tehdy, jsou-li členy občanského sdruţení 

i jiné osoby neţ obce. 

Právo na spolupráci mezi obcemi je zakotveno i v mezinárodních dokumentech.  

Pro Českou republiku je významný především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, 

který zakotvuje právo místních společenství vzájemně spolupracovat a sdruţovat se  

(na vnitrostátní i mezinárodní úrovni). Dalším významným mezinárodním dokumentem, 

zejména pro oblast přeshraniční spolupráce, je Evropská rámcová úmluva o přeshraniční 

spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady.
22

 

                                                 
20

 Podle § 17zákona č. 367/1990 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů 
21

 Dle § 46 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
22

 GALVASOVÁ, I., a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje: Výzkumný projekt MMR ČR - WB 07- 05. 
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Podle dokumentu Osvědčené postupy v meziobecní spolupráci v Evropě, který vydal Řídící 

výbor pro místní a regionální demokracii, Rady Evropy, uplatňuje Česká republika jeden  

ze tří hlavních modelů meziobecní spolupráce. Jedná se o pruţnější model, zaloţený  

na svobodě orgánů na niţších stupních při pragmatickém rozhodování se pro společné 

dodávky sluţeb. Tento model je zaloţen na existujících subjektech, jako jsou odbory, 

sdruţení, nebo podniky (dokonce na základě neformálních dohod o spolupráci) podle 

obecného práva. Většina pravidel uplatňování nebo smluvní řízení jsou stanoveny  

ve stanovách.
23

 

2.5. Spolupráce mezi obcemi na regionální úrovni 

Způsobů, forem a moţností spolupráce mezi obcemi je celá řada. Jedná se zejména o jiţ výše 

zmíněnou spolupráci obcí se subjekty v území, národní struktury spolupráce obcí, spolupráci 

s obcemi jiných států a v neposlední řadě meziobecní spolupráce na regionální úrovni. 

Protoţe je tato práce věnována zejména problematice dobrovolných svazků obcí, jsou 

následující kapitoly zaměřeny na aspekty meziobecní spolupráce na regionální úrovni.  

V České republice se spolupráce mezi obcemi uskutečňuje nejčastěji na základě smlouvy 

uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, zaloţením právnické osoby dvěma nebo více obcemi 

a zaloţením dobrovolného svazku obcí.  

2.6. Smlouva ke splnění konkrétního úkolu 

V případě, ţe se dvě nebo více obcí rozhodnou uzavřít mezi sebou smlouvu ke splnění 

konkrétního úkolu, je tato smlouva uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, musí mít 

písemnou formu a být předem schválena zastupitelstvy obcí, v opačném případě je 

povaţována za neplatnou.  

Povinnými náleţitostmi
24

 smlouvy ke splnění konkrétního úkolu jsou označení účastníků 

smlouvy, vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu, práva a povinnosti jednotlivých 

účastníků smlouvy, způsob vyuţití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem 

smlouvy a způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku. 

Na základě této smlouvy je majetek získaný výkonem společné činnosti obcí 

spoluvlastnictvím všech účastníků smlouvy a podíly z majetku vzniklé společnou činností 

                                                 
23

COUNCIL OF EUROPE, Report of the European Committee on Local and regional democracy (CDLR), Good 

practises in intermunicipal co-operation in Europe [online]. [cit. 2013-01-24] Dostupné z: 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/programmes_democratic_stability/imc/IMC_Good_Practices_CDLR_

Report.pdf 
24

 Podle § 48 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/programmes_democratic_stability/imc/IMC_Good_Practices_CDLR_Report.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/programmes_democratic_stability/imc/IMC_Good_Practices_CDLR_Report.pdf
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jsou stejné. Za závazky vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni všichni společně 

a nerozdílně, nestanoví-li smlouva něco jiného. Vznik právnické osoby nemůţe být 

předmětem této smlouvy. 

2.7. Společná právnická osoba 

Zaloţení právnické osoby dvěma nebo více obcemi podle zvláštního zákona se řídí zejména 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ten umoţňuje 

zvolit právnickou osobu jako akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. 

Další z moţností je zaloţení obecně prospěšné společnosti podle zákona  

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 

V případě vzniku zisku či nabytí majetku, který vznikl fungováním tohoto ekonomického 

subjektu, poplyne zisk do rozpočtu zakladatelských obcí a ty z něj budou mít společný 

uţitek.
25

 

2.8. Dobrovolný svazek obcí  

Pro dobrovolné svazky obcí se běţně pouţívá zkratka DSO. Dobrovolné svazky obcí jsou 

nejčastější formou spolupráce obcí a mnohdy i základem spolupráce v jiných formách  

(např. Místní akční skupiny, zájmová sdruţení právnických osob atd.). 

2.8.1. Zaloţení a vznik dobrovolného svazku obcí 

Jiţ zákon č. 410/1992 Sb., České národní rady o obcích (obecní zřízení), který byl zrušen  

a nahrazen zákonem o obcích
26

, zmiňuje v § 20a pojem dobrovolné svazky obcí. Obce podle 

tohoto zákona mohou vytvářet dobrovolné svazky obcí, jejich postavení, vznik a zánik 

upravuje zvláštní zákon (konkrétně § 20f a následující občanského zákoníku
27

). 

 Jak jiţ vyplývá ze samotného názvu “dobrovolný svazek obcí”, je členství v tomto typu 

svazku pouze právem obce, nikoli její povinností. Zřízení dobrovolného svazku obcí probíhá 

na základě zákona, konkrétně smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí (na rozdíl  

od samotných obcí, jeţ se zřizují přímo zákonem). O vytvoření svazku obcí, případně  

o vstupu obce do jiţ existujícího svazku rozhoduje vţdy zastupitelstvo příslušné obce.  

                                                 
25

 MARKOVÁ, Hana. Finance obcí, měst a krajů, s. 37. 
26

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
27

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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„Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných 

zájmů.“
28

Svazky obcí mohou obce vytvářet, nebo vstupovat do jiţ vytvořených svazků. 

Členem svazku obcí mohou být pouze obce, z čehoţ vyplývá, ţe není moţné, aby ve svazku 

byly sdruţeny i jiné právnické či fyzické osoby. V případě zaloţení dobrovolného svazku 

obcí je obec (stejně jako v případě smlouvy ke splnění konkrétního úkolu) návrhem smlouvy 

vázána. A to ode dne jeho schválení zastupitelstvem obce aţ do dne, který je stanoven  

pro přijetí návrhu smlouvy. V případě, ţe jej jiná obec, které je návrh smlouvy určen, 

neodmítne před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu. Smlouva je účinná dnem přijetí jejího 

návrhu všemi účastníky, nestanoví-li smlouva něco jiného. Svazek obcí se, svým zaloţením, 

stává právnickou osobou. 

Občané obcí, které svazek vytvořily, disponují určitými oprávněními, čímţ je zajištěna 

moţnost kontroly svazku i ze strany samotných občanů, ale také realizace principu publicity 

veřejné správy. Mezi práva občanů obcí sdruţených v dobrovolném svazku obcí, kteří jiţ 

dosáhli věku 18 let, patří účastnit se zasedání orgánů svazku obcí, nahlíţet do zápisů 

pořízených z jeho jednání a podávat písemné návrhy orgánům svazku obcí. Občané se mohou 

vyjadřovat k návrhu rozpočtu i k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok 

buď písemně, nebo ústně přímo na zasedání orgánu svazku obcí. Z komparace práv občana 

dobrovolného svazku obcí a občana obce vyplývá, ţe občan obce disponuje větším 

mnoţstvím práv (mj. právo podávat petice, hlasovat v místním referendu, ţádat  

o informace atd.)
29

 

Nedílnou součástí smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí je příloha obsahující 

stanovy svazku. V případě přistoupení obce do jiţ vytvořeného svazku je nutný souhlas 

zastupitelstva přistupující obce a splnění příslušných podmínek pro přistoupení  

ke svazku, které jsou vyjádřeny ve stanovách. 

Ve stanovách musí být podle zákona uvedeno: 

 Název a sídlo členů svazku obcí. 

 Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti. 

 Orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich 

rozhodování. 

 Majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí. 

                                                 
28

 Podle § 49 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
29

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zdroje příjmů svazku obcí. 

 Práva a povinnosti členů svazku obcí. 

 Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí. 

 Podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání 

majetkového podílu. 

 Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily
30

. 

Dobrovolné svazky obcí vznikají zpravidla pro územně ucelenou oblast, která je vymezena 

přirozenými historickými, technickými nebo přírodními hranicemi.„Svazek obcí může 

společně vykonávat pouze záležitosti spadající do samostatné působnosti obcí a také činnosti 

pro ochranu a prosazování společných zájmů obcí.“
31

 

Přes celou řadu společných rysů tvoří svazky obcí značně různorodou skupinu, která se liší 

jak účelem, tak intenzitou a náplní spolupráce. „V případě účelu lze svazky rozlišit  

na monotematické svazky a na "mikroregiony", jak bývají nepřesně nazývány veškeré svazky 

obcí. Označení "mikroregion" je nejvíce vhodné pro takový svazek obcí, který zastřešuje 

poměrně kompaktní území s výraznými znaky socioekonomické a geografické sounáležitosti.“ 

Společným výkonem některých úkolů dochází ke sniţování administrativní zátěţe obcí, coţ je 

velmi účelné pokud se jedná o populačně malé obce.
32

 

Zastupitelstva všech členských obcí schvalují smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

včetně stanov a veškerých změn těchto dokumentů. Aby byl nový svazek obcí úspěšně zapsán 

do registru zájmových sdruţení právnických osob vedeného krajským úřadem, je zapotřebí 

předloţení návrhu na zápis svazku obcí do registru (podepsaný osobou, jeţ je zmocněna 

zakladateli, aby návrh podala); zmocnění osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis 

svazku obcí do registru (toto zmocnění můţe být i součástí zakladatelských dokumentů); 

smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanovy s podpisy osob oprávněných 

jednat jménem zakladatelů a dále usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení 

smlouvy a stanov; určení osob vykonávajících působnost orgánů, jimiţ svazek obcí jedná, 

s uvedením jejich jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a v neposlední řadě doklad  

o oprávněnosti osoby k jednání jménem člena (obvykle usnesení zastupitelstva o zvolení 

starosty obce).  

                                                 
30

Podle § 50 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
31

GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 31. 
32

GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 32.  



19 

 

Dnem zápisu do registru zájmových sdruţení právnických osob (dále jen registr), jeţ vede 

příslušný krajský úřad podle sídla svazku, nabývá svazek právní způsobilosti.  

Do registru je následně zapsán název; sídlo; identifikační číslo (dálen „IČO“) svazku obcí; 

předmět činnosti; orgány, kterými svazek obcí jedná a jméno a adresa trvalého pobytu osob 

vykonávajících jejich působnost. 

2.8.2. Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí  

Svazek v rámci své činnosti: 

 Plní úkoly v oblasti školství, zdravotnictví, kultury, sociální péče, ochrany ţivotního 

prostředí, poţární ochrany, veřejného pořádku, cestovního ruchu a také péče o zvířata. 

 Zabezpečuje čistotu obce, správu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromaţďování 

a odvoz komunálních odpadů a jejich následného nezávadného zpracování, vyuţití  

či zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. 

 Zavádí, rozšiřuje a zdokonaluje sítě technického vybavení a systémů veřejné osobní 

dopravy k zajištění dopravní obsluţnosti na daném území. 

 Plní úkoly v oblasti ochrany ovzduší, dále úkoly související se zabezpečováním 

přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na vyuţití ekologicky 

vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech, které jsou  

ve vlastnictví obcí. 

 Zajišťuje provoz lomů, pískoven a zařízení slouţících k těţbě a úpravě nerostných 

surovin. 

 Spravuje majetek obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového 

fondu, sportovních i kulturních zařízení a dalších zařízení, které jsou spravovány 

obcemi. 

Tento výčet úkolů, které mohou být předmětem činnosti svazku, je pouze demonstrativní.  To 

obce opravňuje k tomu, aby si v případě zájmu a za splnění obecného poţadavku účelu 

ochrany a prosazování společných zájmů obcí, ujednaly i jiný předmět činnosti, neţ je uveden 

v zákoně.
33

Zabezpečování všech výše zmíněných úkolů není povinností svazku, není proto 

vyloučena moţnost, ţe bude jedna obec členem více dobrovolných svazků obcí sledujících 

plnění rozdílných úkolů. Za účelem společného vykonávání předmětných úkolů můţe svazek 

                                                 
33

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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zakládat právnické osoby (ačkoli to zákon výslovně nestanovuje) a podílet se svou 

majetkovou účastí i na činnosti jiných právnických osob.
34

 

Existují ovšem i záleţitosti, které se výlučně týkají suverenity samotných obcí a nemohou tak být 

předmětem činnosti vytvořeného svazku obcí. Jedná se např. o stanovení programu rozvoje 

územního obvodu obce, schvalování rozpočtu obce, organizační uspořádání obce nebo vydávání 

právních předpisů obce.35 

2.8.3. Hospodaření a kontrola činnosti dobrovolného svazku obcí 

Tvorba, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiţ jsou obce  

a kraje, je spolu se stanovením pravidel hospodaření s finančními prostředky územních 

samosprávných celků upravena zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
36

 

Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodařením dobrovolných svazků obcí (pokud 

tento zákon nestanoví jinak) a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem 

obcí.
37

 Dále tento zákon ukládá dobrovolnému svazku obcí vést účetnictví podle zvláštního 

zákona.
38

 

DSO hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku obce vloţily do svazku obcí. 

Tento majetek však nadále zůstává ve vlastnictví obce. Dále svazek hospodaří s majetkem, 

který získal svou vlastní činností.
39

 

Svazek hospodaří na základě svého rozpočtu. Obsahem rozpočtu dobrovolného svazku obcí 

jsou příjmy a výdaje, které vyplývají z jeho činnosti v souladu se stanovami svazku. 

Povinností svazku je zveřejnit návrh svého rozpočtu spolu s návrhem závěrečného účtu  

ve všech členských obcích, a to nejméně podobu 15 kalendářních dnů před jeho 

projednáváním v orgánu svazku. 

Svazek si sám ve stanovách určí orgán, který je pověřen prováděním kontroly hospodaření 

svazku s jeho majetkem i s jeho finančními prostředky. Zastupitelstva členských obcí 

následně obdrţí zprávy o výsledcích kontroly i závěrečný účet svazku ke schválení. 

                                                 
34

 FRUMAROVÁ, Kateřina. Formy spolupráce obcí podle zákona o obcích (část 1) [on-line]. [2012-12-17]. 

Veřejná správa, Archiv- červen 2008, č. 38. Dostupný z: http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0038/konzult.html 
35

 MATRASOVÁ, Eva a Václav ŠLAUF. Zákon o obcích s komentářem.  
36

 Podle §1 odst. 1. zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
37

 Podle §1 odst. 1. zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
38

 Zák. č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
39

 HAVLAN, Petr. Majetek obcí a krajů: v platné právní úpravě. 

http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0038/konzult.html
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Přezkoumání hospodaření svazku upravuje zvláštní právní předpis, kterým je Zákon  

č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona svazek obcí 

poţádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad nebo 

zadá přezkoumání auditorovi. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem hradí 

svazek obcí z vlastních finančních prostředků v rozpočtu.
40

 

2.8.4. Financování dobrovolného svazku obcí 

Financování běţného chodu svazku, ale i jeho společných rozvojových projektů, které mají 

dopad na celé území svazku, je poměrně diskutovanou oblastí. Aby bylo hodnocení 

financování činnosti svazku smysluplné, je nezbytné vycházet ze členění svazků podle jejich 

účelu.  

Monotematické svazky vznikají se záměrem realizovat konkrétní infrastrukturní investiční 

akce a jejich činnost se utlumuje nebo dokonce zanikají s jejím dokončením. Popřípadě 

společně provozují vybudované zařízení. Financování tak ve své první fázi spočívá na úhradě 

svého dílu nákladů akce. Spolufinancování je výhodnější, neţ kdyby si musela obec celou 

investici realizovat sama, protoţe se jedná o niţší náklady. V případě společného provozování 

zařízení je moţné zaloţit příspěvky obcí na nákladovém principu, který zpravidla odráţí 

velikost obce a její finanční moţnosti. 

V případě rozvojových svazků obcí, které bývají označovány mikroregiony, není situace 

jednoznačná. Je zřejmé, ţe pokud má být spolupráce obcí v rámci mikroregionu skutečná, 

musí hospodařit s vlastními finančními prostředky a ty vyuţívat k realizaci projektů 

definovaných ve strategii rozvoje mikroregionu. 

Zcela jasný ovšem není objem finančních prostředků, které by měl mít svazek k dispozici,  

a také potřeby, jeţ by měl finančně zajišťovat. Nutná je jistá míra solidarity, kdy je potřeba 

vyvarovat se krátkodobých srovnání výdajů a uţitků, které vznikají v jednotlivých obcích. 

Hlavní důvod pro sdruţování finančních prostředků je jiţ dříve zmíněný synergicky efekt, 

který i malým obcím umoţní společně dosahovat na větší dotační prostředky. 

Mezi nejběţnější způsoby financování činnosti mikroregionů patří výpočet příspěvku  

na základě pevné částky na obyvatele obce (těmito částkami mohou být např. 20, 50 či  

                                                 
40

 TOMANOVÁ, Jaroslava; OBROVSKÝ, Jan; BRTOUN, Antonín. Veřejná správa a finance. 
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100 Kč na jednoho obyvatele) nebo podle procentního podílu z daňových příjmů  

(např. 0,25 %, 0,5 % či 1 % daňových příjmů obce). Určujícím kriteriem pro výši příspěvku 

by měl ve strategii rozvoje svazku být rozsah činnosti. Z analýz vyplývá, ţe mezi dopadem 

obou uvedených způsobů financování nemusí byt v případě menších obcí příliš velký rozdíl  

(např. v případě 50 Kč a 0,5 %) a výše sdruţených prostředků se tak v souhrnu nijak zásadně 

neliší. 

Existuji ovšem takové svazky, které do svazku nevkládají příspěvky ţádné, a o způsobu 

úhrady případných nákladů pak rozhoduje rada svazku. Činnost za účelem dosahování zisku 

není u svazků obvyklá. Významným faktorem úspěšnosti spolupráce obcí je zejména vyřešení 

finančních otázek a zřízení společného rozvojového fondu. To se týká zejména svazků 

v oblasti technické infrastruktury.  

S finančním krytím rozvojového fondu svazku souvisí i finanční plán činnosti svazku, který 

vychází z rozpočtových moţností jednotlivých obcí, uplynulých rozpočtových let svazku  

a jeho rozpočtového výhledu. Jeho úkolem je posuzovat jak reálnost spolufinancování 

navrhovaných projektů tak hodnotit zdrojové pokrytí. 

Důleţitá je pro financování připravenost konkrétních projektů k jejich realizaci. V případě 

nedostatečného pokrytí zdroji je potřeba přehodnotit strategické cíle a z nich odvodit taková 

opatření, která by zajistila, aby byla dostatečně zabezpečena finančními zdroji.
41

 

2.8.5. Organizační aspekty dobrovolného svazku obcí 

Management rozvoje můţeme u svazků obcí chápat jako „organizační strukturu svazku i jako 

metodu, kterou jsou na území svazku iniciovány a realizovány aktivity/projekty  

a jak je činnost svazku vyhodnocována z hlediska dopadů na rozvoj jeho území. Jde o složku 

svazku, která plní koordinační, iniciační, strategické a výkonné funkce.“
42

 

Valná hromada je jakoţto nejvyšší orgán společnosti tvořena zástupci všech členských obcí 

(vţdy pouze 1 z kaţdé obce), vybraní členové valné hromady se také mohou sdruţovat v radě, 

jejíţ ustavení ovšem není povinné. Navenek je svazek zastupován předsedou  

a (zpravidla dvěma) místopředsedy. 

                                                 
41

GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje.  
42

ŠKRABAL, I., NUNVÁŘOVÁ, S., NOVÁK, J., TŘEBICKÝ, V. Metodika zavádění managementu rozvoje 

mikroregionů, s. 36. 
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Aktivita orgánů svazků je, do jisté míry, závislá na situaci v daném svazku  

U některých svazků obcí se valná hromada schází pravidelně, u jiných je naopak svolávána 

účelově v případě, ţe je potřeba něco vyřešit. Pravidelnost setkávání nepřímo poukazuje  

na funkčnost svazku, pokud se tedy orgány scházejí pouze zřídka (např. dvakrát za rok), pak 

bude akceschopnost svazku a efektivita jeho spolupráce spíše niţší neţ u svazků, v nichţ jsou 

setkání realizována v pravidelném intervalu (např. měsíčně). 

Intenzita spolupráce je také podmíněna účastí obcí na shromáţdění. V některých svazcích se 

společných jednání zpravidla účastní jen o něco málo více neţ polovina, popř. dvě třetiny 

členů. Nicméně existují i svazky, jejichţ členové si jsou vědomi odpovědnosti, kterou mají 

nejen vůči svým obcím ale i celému svazku a účastní se jednání v hojném počtu (více neţ  

80 % členů). Náplní setkání bývají otázky týkající se běţného chodu svazku, ale také 

rozhodování o plánovaných rozvojových záměrech a přípravě nových projektů a dalších 

aktivitách. V tomto ohledu se mohou svazky také značně lišit, a to podle míry zájmu  

resp. nezájmu, který projevují o realizaci nových projektů (často podmíněno nedostatkem 

finančních prostředků). Jsou však i takové svazky, které dokáţí realizovat všechny aktivity, 

které si pro svůj společný rozvojový cíl vytyčily. Pro posílení spolupráce uvnitř i vně svazku, 

je vţdy v převáţné míře klíčový manaţer svazku.
43

 

2.8.7. Zánik dobrovolného svazku obcí 

K zániku dobrovolného svazku obcí dochází výmazem z registrace. Pokud nepřechází jmění 

svazku na právního nástupce, vyţaduje se likvidace, pro kterou se přiměřeně pouţijí 

ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

o likvidaci obchodních společností dle §70 aţ §75. Od okamţiku, kdy dobrovolný svazek 

vstoupí do likvidace, musí svazek uţívat svůj název s dovětkem „v likvidaci“. Je potřebné, 

aby tato skutečnost také byla vyznačena v registru včetně zapsání osoby likvidátora. 

V případě vstupu svazku obcí do likvidace je třeba k oznámení o vstupu do likvidace přiloţit 

usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení zrušení svazku obcí s likvidací  

a doklad o jmenování likvidátora. Jakmile je provedena likvidace, je moţné provést výmaz 

svazku obcí z registru. K výmazu je potřebné předloţit zejména zprávu  

o průběhu likvidace (schvaluje nejvyšší orgán svazku obcí), dále souhlas správce daně 

                                                 
43 GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje.  
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s výmazem
44

, jehoţ vydání si dobrovolný svazek vyţádá a návrh likvidátora na výmaz svazku 

obcí z registru.
45

 

2.9. Monitoring mikroregionů  

Vznik mikroregionů je nutný v případě zájmu venkovských obcí na společném prosazování 

záměrů s cílem dosáhnout ţádoucích změn ve všech obcích určitého prostoru. Je to pozitivní 

trend, probíhající ve venkovském prostoru, který pomáhá obcím, jeţ jsou součástí 

mikroregionů k získání finančních prostředků z různých fondů formou vytváření 

mikroregionálních programů, aktivit a konkrétních projektů. Mnohé z těchto finančních 

prostředků by samotné obce nebyly schopné získat jiným způsobem. 

Pokud se uţívá výraz „mikroregion“ bez dalšího určení, myslí se tím dobrovolný svazek obcí 

podle Zákona o obcích
46

 se širším neţ jednoúčelovým zaměřením, případně zájmové sdruţení 

právnických osob podle Občanského zákoníku
47

. 

Důvody vedoucí ke vzniku jednotlivých mikroregionů mohou být různé. V minulosti vznikaly 

spíše monotematicky zaměřené mikroregiony, které se většinou po splnění účelu, za kterým 

byl mikroregion vytvořen, rozhodly v další spolupráci nepokračovat. Některé z nich zaloţené 

na jednorázovém úkolu postavily svou další spolupráci a komplexní rozvoj. Monofunkční 

mikroregiony jsou v současnosti méně četné oproti mikroregionům vznikajícím zdola, jeţ 

mají stále častěji komplexní charakter. Geografické vymezení nově vznikajících mikroregionů 

se často přibliţuje reálným funkčním mikroregionům. 

Ústav územního rozvoje (dále jen „ÚÚR“) provádí pravidelný monitoring mikroregionů, 

z něhoţ veřejnosti zprostředkovává grafické výstupy. Jedním z nich je i mapa Mikroregionů, 

kde jsou znázorněny Mikroregiony na území české republiky k 30. 9. 2012. 
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 Podle §35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
45

 ZLÍNSKÝ KRAJ – INFORMAČNÍ PORTÁL [online]. 1. 11. 2012 [cit. 2012-08-27]. DSO – přehled právní 

úpravy a postupy registrace. Dostupné z: http://www.kr-zlinsky.cz/registr-zajmovych-sdruzeni-pravnickych-

osob-a-dobrovolnych-svazku-obci-cl-411.html 
46

 Podle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
47

 Podle§ 20f až §20j Občanského zákoníku, o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obr. 2. 2 Mapa mikroregionů na území ČR v roce 2012 

 

 

Zdroj: http://www.uur.cz/images/4-regionalni-politika/Mikroregiony/Monitoring/Graficke-vystupy-

2012/Mik_K1_12_300.jpg 

Z Obrázku je patrné, ţe se v České republice vyskytuje poměrně velký počet mikroregionů, 

které jsou soustředěny s různou hustotou výskytu v jednotlivých krajích nacházejících se na 

území. Nejvíce mikroregionů se nachází na území Zlínského kraje, nejméně potom v Hlavním 

městě Praha, která nemá vzhledem ke svému dominantnímu postavení potřebu sdruţovat se 

s jinými (menšími) obcemi v dobrovolných svazcích obcí. 

ÚRR jiţ od roku 2000 monitoruje v souladu se statutem organizace na území ČR zdola 

vznikající mikroregiony a jejich rozvojové dokumenty a to na základě pověření Ministerstva 

pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). Agenda tohoto průběţného sledování mikroregionů  

a jejich rozvojových dokumentů je součástí celostátního úkolu. 

Podnětem pro zahájení monitoringu mikroregionů bylo zjištění, ţe v té době neexistovala 

ţádná ucelená databáze mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů, která by podávala 
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věrný obraz o mikroregionech. Zpočátku byl monitoring prováděn prostřednictvím 

dotazníkového šetření na okresní a následně i na krajské úřady. 

Vedle geografického vymezení mikroregionů je současně monitorována i celá řada dalších 

informací a údajů o mikroregionech jako např. rozvojové dokumenty mikroregionů, 

zpracovatel rozvojových dokumentů, zahraniční kontakty atd. 

Do roku 2005 byly údaje získané v dotazníkovém šetření zpracovávány za celou ČR ve formě 

tematicky zaměřených kartogramů. Výsledkem jsou kartografické výstupy, jeţ jsou 

zveřejňovány na webových stránkách ÚÚR.  

Za účelem navázání kontaktu s jednotlivými mikroregiony, oslovil v roce 2005 ÚÚR 

jednotlivé mikroregiony dotazníky. Bylo osloveno více neţ 500 mikroregionů, z čehoţ velká 

část z nich se aktivně zapojila do spolupráce při vytváření databáze mikroregionů ČR. Díky 

šetřením se podařilo nashromáţdit a zpracovat dostatečné mnoţství podkladových dat  

o mikroregionech, které slouţily jako podklad pro zpracování on-line evidence mikroregionů 

ČR. 

V roce 2006 byl zaloţen a na webových stránkách ÚÚR zveřejněn informační systém / registr 

GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webová aplikace Monitoring mikroregionů  

vč. mapové prezentace.
48

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
48

 Monitoring mikroregionů ČR – základní informace, mapové výstupy: Ústav územního rozvoje. 

Dostupné z WWW: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472> 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1665
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3. DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION KRNOVSKO 

Česká republika je charakteristická vysokou sídelní rozdrobeností (k  1. 1. 2011 činil počet 

obcí 6251.
49

), která se projevuje velkým podílem malých obcí. To je problematické 

v momentě, kdy obce nejsou vzhledem k této skutečnosti schopny plnit své základní funkce  

a stává se pro ně obtíţné zajistit určitou úroveň poskytování veřejných statků a sluţeb pro své 

občany a uspokojit tak jejich potřeby. Právě zde vznikl prostor pro vzájemnou spolupráci obcí 

na regionální úrovni.
50

 

Mikroregiony vznikají kvůli společnému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem 

dosáhnout změn. Vznikají nejčastěji jako seskupení obcí kolem přirozeného centra, obecně se 

dá říci, ţe jde o jakási spádová území, jako je tomu i u Mikroregionu Krnovsko, kde je 

přirozeným centrem město Krnov. Je nutné zdůraznit, ţe mikroregiony jsou subjekty, které 

velmi často působí na stejném území jako Místní akční skupiny (dále jen „MAS“) a bývají 

mnohdy dokonce propojeny společnou organizační a funkční strukturou managementu 

rozvoje. 
51

 Podobně je tomu i v případě Mikroregionu Krnovsko, který od doby vzniku v roce 

2004, úzce spolupracuje s MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., a to zejména vzhledem k faktu ţe se 

oba subjekty nacházejí na stejném území a mají společnou členskou základnu, tedy aţ  

na město Krnov, které se vzhledem ke svému počtu obyvatel překračujícímu 25 000 nemohl 

stát její součástí. Vzhledem k tomu, ţe jsou počty trvale ţijících obyvatel variabilní a je tomu 

tak i u města Krnova, není vyloučeno, ţe se v budoucnosti i toto město stane členem MAS 

Rozvoj Krnovska, o.p.s. 

3.1. Vymezení pojmu mikroregion 

Pojem mikroregion je v praxi velmi často pouţíván, ale jeho zakotvení v legislativě není 

pevné. Pro účely zákona
52

 se regionem (a tedy i mikroregionem) rozumí „ územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, 

jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona.“
53

 

                                                 
49

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hustota zalidnění a hlavní ukazatele věkové struktury podle krajů a okresů k 

1. 1. 2011. [online]. [cit. 13-01-05]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/B5001FC4EB/$File/4032120102.pdf 
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 ŠKRABAL, I., NUNVÁŘOVÁ, S., NOVÁK, J., TŘEBICKÝ, V. Metodika zavádění managementu rozvoje 

mikroregionů. 
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 MINISTERSTVO VNITRA. Mikroregiony a místní akční skupiny [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/mikroregiony-a-mistni-akcni-skupiny.aspx 
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 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  
53

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.mvcr.cz/clanek/mikroregiony-a-mistni-akcni-skupiny.aspx
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V teorii jsou definována určitá kritéria pro vymezení regionů, resp. mikroregionů. Regionem 

chápeme území vymezené na základě jistých společných znaků (hospodářských, kulturních, 

ekologických atp.), které představují relativně uzavřený celek, odlišující se od okolí 

specifickými funkcemi a rolemi. Definovat region bývá někdy problematické z důvodu 

velikosti regionu, jeţ se můţe pohybovat od malých sídel a jejich okolí aţ po rozsáhlé oblasti 

- části kontinentů a závisí zejména na účelu jeho vytvoření. Ačkoliv se níţe uvedené faktory 

vztahují spíše k regionům, jakoţto větším územním celkům, lze je v určité míře aplikovat  

i na mikroregiony. 

Pro termín region lze pouţít následující definice:  

 Hospodářský někdy také ekonomický region je účelově vymezené území, na které 

je soustředěna pozornost státu, nebo ve kterém se samosprávné subjekty v něm 

působící sdruţily ke splnění společných cílů a k realizaci společných záměrů rozvoje 

tohoto území. Typickým znakem bývají těsné funkční vztahy jeho jednotlivých 

územních částí a významné vazby mezi subjekty regionu.  

 Problémový region je území, ve kterém je koncentrována nenaplněná míra 

uspokojování některých z potřeb obyvatelstva a objektivně prokazatelné podmínky 

ztíţené adaptibility tohoto území na působení trţních mechanismů.  Důsledkem je pak 

zaostávání hospodářského a sociálního rozvoje regionu.
54

   

Dále je pod pojmem mikroregion moţné vnímat v současných podmínkách ČR tuto definici: 

„Mikroregion jako sdružení obcí s různou právní formou subjektivity. Jejich cílem je společný 

rozvoj území vymezený společným katastrálním územím jednotlivých členských obcí. 

Mikroregiony mají formálně ustanoveny volené orgány, které se podílejí na strategickém 

plánování a realizaci jednotlivých aktivit a projektů. Charakter spolupráce je dán funkčními 

vazbami a specifikami regionu. Jejím smyslem je především usilování o realizaci politických  

a ekonomických výhod, iniciace pozitivních růstových trendů či minimalizace dopadů 

negativních jevů ve vývoji venkovských regionů.“
55

 

V České republice existuje více neţ 550 tzv. mikroregionů
56

, které nejčastěji mají podobu 

dobrovolných svazků obcí, v nichţ je zapojeno 5 280 obcí. Společně pokrývají přibliţně  

2/3 území České republiky.
57
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[online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs  
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3.2. Mikroregion Krnovsko  

Mikroregion Krnovsko (dále jen „MRK“) vznikl smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí (zakladatelská smlouva) podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích k 3. 12. 2003. Mikroregion se sídlem Hlavní nám. č. 1, 794 01 Krnov byl 

registrován u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který vede registr zájmových 

sdruţení a dobrovolných svazků obcí na svém území.  

Územně se mikroregion shoduje se správním územím obce s rozšířenou působností – města 

Krnova. Členskou základnu svazku tvoří následující výčet 25 obcí, jeţ jsou zahrnuty spolu 

s počtem obyvatel a katastrální výměrou v tabulce. 

Tab. 3. 1 Přehled členských obcí Mikroregionu Krnovsko 

Obec Počet obyvatel* 
Katastrální 

plocha (ha) 
Obec 

Počet 

obyvatel* 

Katastrální 

plocha (ha) 

Bohušov 423 2 074 Lichnov 1 090 2 728 

Brantice 1 329 2 673 Liptaň 475 2 024 

Býkov- 

Láryšov 
154 908 Město 

Albrechtice 
3 598 6 526 

Čaková 303 1 194 Osoblaha 1 107 1 819 

Dívčí hrad 274 1 199 Petrovice 136 1 106 

Heřmanovice 371 4 281 Rusín 146 1 428 

Hlinka 

 
214 873 Slezské 

Pavlovice 
219 663 

Holčovice 716 4 059 Slezské 

Rudoltice 
586 2 318 

Hošťálkovy 579 2 776 Třemešná 906 2 093 

Janov 311 1 102 Úvalno 996 1 476 

Jindřichov 1 362 3 470 Vysoká 317 1 712 

Krasov 347 2 580 Zátor 1 199 1 907 

Krnov 24 658 4 430 Mikroregion 

Krnovsko 
43 173 58 200 

*Počet obyvatel k 1. 1. 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=597201 

Z Tab. 3. 1 Přehled členských obcí Mikroregionu Krnovsko lze vyčíst, ţe většina obcí 

mikroregionu jsou obce malé, pouze s několika sty obyvateli. Více neţ polovina obcí této 
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 ŠKRABAL, I., NUNVÁŘOVÁ, S., NOVÁK, J., TŘEBICKÝ, V. Metodika zavádění managementu rozvoje 

mikroregionů. 
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oblasti má méně neţ 500 trvale ţijících obyvatel. Výjimkou je město Krnov, které se svými 

24 658 obyvateli, zároveň tvoří centrum celé oblasti.  

Podle poměru velikosti první největší a druhé největší obce mikroregionu na základě 

typologie mikroregionů je MRK podtypem sdruţení menších obcí obklopující spádové 

centrum (větší či nějakým způsobem významnější místo, kde je jednoznačná velikostní 

převaha největší obce).
58

 

3.3. Obecná charakteristika Mikroregionu Krnovsko 

Podkapitola je věnována základním charakteristikám Mikroregionu Krnovsko, které jej 

v souhrnu utvářejí takovým jakým v současnosti je. Existuje celá řada faktorů ať uţ 

historických či kulturních, které se nemalou měrou podílely na vzniku a nadále podílejí  

na existenci mikroregionu.   

Historie 

Historie regionu Krnovsko je poměrně bohatá, první zmínky o nejstarší obci mikroregionu 

Býkov – Láryšov pocházejí z roku 1238, oproti tomu nejmladší obcí mikroregionu je obec 

Krasov, která vznikla v roce 1502. Celá oblast Krnovska představuje jedno z nejstarších 

osídlení na území ČR, coţ mimo jiné dokazuje mnoţství hradů a tvrzí, později zpravidla 

přestavěných na zámky, nacházejících se na území. Pro oblast je také charakteristické velké 

mnoţství kostelů. 

Kultura, památky  

Kromě bohaté historie má Krnovsko dostatek kulturních památek i kulturních aktivit. Kulturní 

památky bohuţel dlouhodobě trpí nedostatkem finančních prostředků na základní údrţbu  

a opravy. Mikroregion se dlouhodobě zaměřuje na zlepšování stavu a obnovu kulturních 

památek. Obce mikroregionu pořádají pro své obyvatelstvo akce zpravidla místního významu, 

jako jsou plesy, bály, zábavy, karnevaly, poutě, výstavy, koncerty, turnaje, slavnosti, jarmarky 

atd. Významnější akce bávají pro občany či turisty pravidelně pořádány v Krnově např. 

Hudební slavnosti, Bambiriáda, Vánoční trhy atp. 
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Poloha  

Mikroregion Krnovsko spadá do NUTS II Moravskoslezsko, rozprostírá se v severní části 

okresu Bruntál, jeţ je současně severovýchodním výběţkem Moravskoslezského kraje. 

Význačné jsou pro tuto oblast specifické podhorské a horské podmínky. Obvod severní strany 

mikroregionu se shoduje se státní hranicí s Polskou republikou, dále sousedí s okresy Jeseník 

a Opava a na jiţní straně pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností, dřívějším 

sídlem bývalého Okresního úřadu - Bruntál.
59

 

Obr. 3. 1 Mapa Mikroregionu Krnovsko 

Zdroj:http://www.mikroregionkrnovsko.cz/index.php?file=data/mikroregion/charakteristika&&menu=2 

Charakteristickým rysem krajiny na území Mikroregionu Krnovsko je její různorodost. 

V krajině jsou vyváţeně zastoupené významné krajinné prvky. Na území můţeme nalézt 

jedinečná státem chráněná území, CHKO Jeseníky, přírodní parky a další drobné, zákonem 
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chráněné části krajiny jako je 1 chráněná krajinná oblast a 5 ostatních chráněných území. 

Nespornou výhodou mikroregionu je velmi dobrý stav ţivotního prostředí. Na území se 

nachází pestrá paleta zachovalých krajinných typů, zejména v podhůří Jeseníků se nachází 

velké mnoţství lesů. Osoblaţská rovina je známá pro mnoţství remízků, lesíků a rybníků. 

Svou roli zde sehrává i nízká hustota zalidnění. V dobrém stavu ţivotního prostředí můţeme 

spatřovat potenciál pro rozvoj dalších na ţivotní prostředí nepřímo napojených oblastí jako je 

kvalita ţivota a cestovní ruch.  

Technická Infrastruktura 

Technická vybavenost není ve většině obcí svazku dostačující a pokrytí technickými sítěmi je 

zajištěno pouze ve větších sídelních útvarech regionu. Vzhledem k charakteru osídlení oblasti 

a nízké hustotě zalidnění se zde projevují specifické nedostatky v technickém vybavení. Týká 

se to zvláště malých sídel, kde převáţně chybí kanalizace a čističky odpadních vod (dále jen 

„ČOV“), vodovody a také plynofikace. 

Tab. 3. 2 Přehled vybavenosti technickými sítěmi obcí Mikroregionu Krnovsko 

Počet obcí Vodovod Kanalizace Plyn 

Ano 22 8 10 

Ne 3 17 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dopravní dostupnost 

Ačkoliv je město Krnov důleţitou dopravní křiţovatkou, kterou prochází významné silniční  

a ţelezniční komunikace a nachází se v něm i veřejné vnitrostátní letiště,
60

 je dopravní 

dostupnost ve velké části mikroregionu špatná, coţ je dáno zejména jeho polohou. Přehled 

dopravní obsluţnosti obcí mikroregionu Krnovsko je obsaţen v příloze č. 1 – Dopravní 

obsluţnost v obcích MRK. Především osoblaţský výběţek je na tom z hlediska dopravní 

obsluţnosti regionu patrně nejhůře z celé České republiky, protoţe nejbliţší dálnice se 

nachází aţ na území Polska.  V posledních letech zde také došlo k zásadnímu omezení 

vlakových spojů, čímţ došlo ke zhoršení dopravní obsluţnosti. S realizací páteřní trasy I/57  

a I/45 se dopravní napojení mikroregionu zřetelně zlepší, ovšem problémem nadále zůstává 

stav komunikací II. a III. třídy a nedostatek finančních prostředků na jejich údrţbu  

a rekonstrukce. 
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Školská a zdravotnická zařízení 

Struktura školských a zdravotnických zařízení v Mikroregionu Krnovsko odpovídá velikosti  

a poloze obcí, věkové struktuře obyvatel a zejména finančním moţnostem zřizovatelů. Kromě 

výčtu všeobecných škol mohou děti v mikroregionu navštěvovat i základní umělecké  

či soukromé školy. Následující tabulky obsahují výčet školských a zdravotnických zařízení 

situovaných v obcích mikroregionu, kromě města Krnova, které by mohlo vzhledem ke své 

města, významným způsobem zkreslit výsledný stav.  

Tab. 3. 3 Počet školských zařízení na území Mikroregionu Krnovsko 

Školská zařízení Počet 

Mateřská škola  12 

Základní škola 1-5 stupeň 4 

Základní škola 1-9 stupeň 7 

Střední odborné učiliště 1 

Střední odborná škola  1 

Škola speciální 3 

Základní umělecká škola 1 

Celkem 29 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Tab. 3. 4 Počet zdravotnických zařízení na území Mikroregionu Krnovsko 

Zdravotnická zařízení Počet 

Lékař pro dospělé  7 

Lékař pro děti a dorost 9 

Zubař 8 

Gynekolog 2 

Zařízení rychlé záchranné péče 1 

Celkem 27 

  Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.4. Předmět činnosti mikroregionu 

Předmětem činnosti svazku jsou činnosti schválené jeho orgány (jinak i činnosti stanovené 

v zákoně o obcích
61

) tak jak je uvádí Zakladatelská smlouva:  

 realizace strategického plánu trvale udrţitelného rozvoje regionu svazku obcí;  

 aktivity v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, rozvoje cestovního ruchu;  

 zlepšení kvality ţivota, ochrana ţivotního prostředí; 

 rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu; 

 vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, propagace regionu; 

 vlastní hospodářská činnost svazku.
62

 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Krnovsko 

Jedním z nejdůleţitějších dokumentů Mikroregionu Krnovsko je Strategický plán rozvoje 

Mikroregionu Krnovsko.
63

 Strategický plán rozvoje je dále rozčleněn podle jednotlivých 

kritických oblastí, v  nichţ jsou, spolu s jednotlivými záměry, nadefinovány i dílčí cíle. 

Jednotlivá opatření strategického plánu jsou rozpracovány do jednotlivých let pomocí 

realizačních tzv. Akčních plánů. 

Strategický plán rozvoje MRK obsahuje Akční plány týkající se kritických oblasti, jimţ by 

měla být věnována zvýšená pozornost a jeţ jsou pro mikroregion prioritní. Mezi tyto kritické 

oblasti patří ekonomika a podnikání, infrastruktura, lidské zdroje, ţivotní prostředí, cestovní 

ruch, zemědělství a venkov. 

„Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé místní 

společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší, a nejen ekonomickou budoucnost.“
64

 

Jedná se o soubor postupných a zcela konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně 

ekonomického prostředí v řešeném území a zároveň o koordinaci rozvoje obce  

či dobrovolného svazku obcí jako společensko-politického organismu.  

Hlavním výstupem strategického plánování je strategický plán. Strategickým plánem rozvoje 

obce, popřípadě svazku obcí, se rozumí komplexní strategický dokument dlouhodobého 
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rozvoje zpracovávaný pro horizont 10 – 15 let, který obvykle zahrnuje strategickou  

i taktickou (programovou) fázi strategie.
65

  

Výroční zprávy Mikroregionu Krnovsko 

Výroční zpráva (dále jen „VZ“) mikroregionu je souhrnným dokumentem, informujícím nejen 

vedení svazku, jeho občany, ale i širokou veřejnost o činnosti mikroregionu za uplynulý 

kalendářní rok. Obsahuje informace o společných akcích, formách a způsobech jeho 

prezentace, ale také výčet přidělených dotací k podaným projektovým ţádostem jednotlivých 

obcí i mikroregionu jako celku. Její součástí jsou zároveň informace týkající se zajištění 

řádného chodu mikroregionu a jeho případné spolupráce s jinými organizacemi  

a institucemi.
66

  

3.5. Členství v mikroregionu 

Členství v mikroregionu řeší články 7 a 8 Stanov svazku, ve kterých je v oblasti přijímání 

nových členů svazku jasně vloţena schvalovací pravomoc v této otázce do rukou Valné 

hromady. Kaţdý nový člen svazku se podpisem dodatku k zakladatelské smlouvě zavazuje,  

ţe přistupuje k ní i ke stanovám v plném rozsahu a je povinen hradit členské příspěvky 

počínaje rokem, ve kterém do svazku obcí vstupuje. Výše členského příspěvku pro rok 2013 

činí 12 Kč na obyvatele. Další povinností nově přistupujícího člena je vnést do majetku 

svazku majetkový podíl, o jehoţ výši rozhodne Valná hromada, která také na svém nejbliţším 

zasedání rozhoduje o vypořádání majetkového podílu člena v případě ukončení členství.  

Členství zaniká na základě výpovědi, která musí být v písemné podobě doručena odstupujícím 

členem předsedovi svazku obcí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, běţící od prvního dne 

následujícího měsíce po doručení výpovědi. Členský příspěvek na rok, ve kterém člen 

odstupuje, propadá ve prospěch svazku obcí. Automatický zánik členství nastává v případě 

nezaplacení členského příspěvku nejpozději do 30. 6. následujícího roku po roku, pro který je 

příspěvek stanoven, pokud není příspěvek zaplacen ani na základě písemné výzvy předsedy 

nebo jednoho z místopředsedů svazku obcí. Dalším ze způsobu zániku členství můţe rovněţ 

být zánik právnické osoby. Od doby vzniku svazku aţ po současnost (rok 2013) prozatím 

nedošlo k případu výpovědi ani k automatickému zániku členství.  
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3.5.1. Práva a povinnosti členů  

 Se vstupem do mikroregionu Krnovsko a vznikem členství je spojena řada práv a povinností 

členů svazku, mezi něţ patří: 

a) Účastnění se (prostřednictvím svého zástupce) jednání orgánů svazku obcí za účelem 

dosaţení co nejefektivnějšího rozvoje území; 

b) dodrţování ujednaných dohod stanovených Valnou hromadou, které vedou k plnění 

cílů svazku; 

c) plnění závazků spojených s členstvím ve svazku, zejména včasné hrazení členských 

příspěvků; 

d) povinnost vyvíjet v rámci svazku i samostatně svoji činnost v souladu s cíly svazku 

tak, jak je smluvně dohodnuto ve Stanovách.  Současně se zdrţet jakékoli činnosti, 

která by byla v rozporu s těmito cíly a mohla jejich dosaţení ztíţit;  

e) právo členů kdykoliv nahlíţet do účetnictví svazku, vznášet dotazy ohledně 

hospodaření, právo ţádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být provedena 

do 30 dnů od doručení písemné ţádosti;  

f) právo členů ţádat písemné zprávy o jednotlivých akcích svazku po Správní radě;  

g) právo kaţdého občana z členských obcí účastnit se zasedání orgánů svazku a nahlíţet 

do zápisů o jejich jednání, dále právo podávat orgánům svazku písemné návrhy  

a podněty.
67

  

Výkon práv a zároveň i povinností je stanoven všem členům svazku nerozdílně, bez ohledu na 

jejich velikost, na dobu, jeţ je konkrétní obec členem a také bez ohledu na výši majetkového 

podílu, který obec do svazku vloţila. 

3.6. Hospodaření a kontrola činnosti mikroregionu  

Vzhledem k tomu, ţe je dobrovolný svazek obcí právnickou osobou způsobilou nabývat práva 

a povinnosti, jak jiţ bylo dříve zmíněno, má také právo na hospodaření s vlastními finančními 

prostředky, které Mikroregion Krnovsko získává hned několikerým způsobem. Podle 

druhového hlediska se příjmy člení na příjmy běţné, tj. pravidelně se opakující příjmy 

primárně určené na financování běţných výdajů a příjmy kapitálové, které jsou mimořádné  

a zpravidla jednorázové, určené na krytí investičních výdajů. 
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Zdroje příjmů MRK jsou:  

 Členské příspěvky – řádné, jejichţ výše a splatnost je stanovena sazbou na kaţdého 

trvale hlášeného občana člena svazku obcí k 1. 1. předchozího roku a je kaţdoročně 

schvalována Valnou hromadou. Splatnost příspěvku je stanovena do 31. 5. daného 

roku. 

 členské příspěvky – mimořádné; 

 příjmy z dotací a darů;  

 příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
68

  

Ačkoliv je ve Stanovách Mikroregionu uvedeno, ţe zdroji příjmů svazku obcí mohou být také 

dary a příjmy z vlastní hospodářské činnosti, tyto se v posledních 5 letech (2008 – 2012)  

na příjmové straně rozpočtu neobjevily. Výše členského příspěvku je ustálena na výši  

12 Kč na obyvatele za rok. Celkovou výši příjmů z členského příspěvku podle počtu trvale 

ţijících obyvatel v jednotlivých obcích obsahuje příloha č. 2 – Tab. Výše členského 

příspěvku, v závislosti na počtu trvale ţijících obyvatel v letech 2008 – 2013.  

Mezi nejobsáhlejší zdroje příjmů patří příjmy z dotací, které MRK získává v posledních pěti 

letech (2008 – 2012) z dotačních titulů Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“), 

Ministerstva ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“), Ministerstva zemědělství (dále jen „Mze“) 

a fondů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj). Jedná se o programy Podpora obnovy  

a rozvoje venkova MSK, Program na podporu přípravy projektové dokumentace, Regionální 

operační program NUTS II Moravskoslezsko (dále jen „ROP Moravskoslezsko“), Společný 

regionální operační program (dále jen „SROP“), Operační program ţivotní prostředí (dále jen 

„OP ŢP“) a Operační program přeshraniční spolupráce (dále jen „OP PS“) – Fond 

mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

Členové svazku nevkládají do svazku ţádný majetek, ten je tvořen pouze členskými 

příspěvky.  Ze jmění svazku jsou hrazeny přímé náklady spojené s financováním aktivit, které 

jsou předmětem činnosti. V případě vzniku zisku, je tento pouţíván výhradně na rozvoj  
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a investice svazku a není rozdělován mezi členy. O rozdělení zisku a krytí ztrát rozhoduje 

Valná hromada.
69

  

Mezi hlavní výdaje patří: 

 transfery obcím; 

 výdaje na činnost a aktivity MRK; 

 provozní výdaje; 

 atd. 

Hospodaření svazku obcí podléhá dle zákona auditu.
70

 Audit dobrovolného svazku 

Mikroregion Krnovsko je kaţdoročně realizován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Prováděním kontroly hospodaření s jeho majetkem i s jeho finančními prostředky 

v Mikroregionu Krnovsko je pověřena Revizní komise. 

3.7. Organizační aspekty mikroregionu 

Organizační struktura Mikroregionu Krnovsko vyplývá ze Zakladatelské smlouvy a ze stanov 

tohoto dobrovolného svazku obcí, podle nichţ jsou hlavními orgány mikroregionu Valná 

hromada a Správní rada. Dalším orgánem je Revizní komise. Na venek je svazek zastupován 

předsedou a 2 místopředsedy. 

Obr. 3. 2 Schéma organizační struktury Mikroregionu Krnovsko 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.8.1. Valná hromada  

Valná hromada je vrcholným orgánem svazku, jehoţ členem je za kaţdou obec zvolen 

statutární zástupce nebo jiný plnou mocí pověřený člen zastupitelstva. Zasedání Valné 

hromady jsou svolávána předsedou nebo místopředsedy. V současnosti (rok 2013) je Valná 
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hromada sloţena ze zástupců všech 25 členských obcí mikroregionu a je usnášení schopná, 

v případě přítomnosti alespoň 2/3 jejích členů na jednání, rozhoduje nadpoloviční většinou 

všech členů (kaţdý člen má jeden platný hlas). V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas 

předsedy. Jednání jsou veřejná a mohou se jich tedy účastnit i hosté bez hlasovacího práva.  

Z jednání je pořízen zápis a usnesení, které obdrţí všichni členové svazku (nejpozději do 14-ti 

dnů).  

V Zakladatelské smlouvě je zakotveno, ţe se zasedání Valné hromady konají nejméně  

1x ročně. Ve skutečnosti se v  posledních 5 letech (2008-2012) zasedání Valné hromady 

uskutečnila celkem sedmnáctkrát, z čehoţ třikrát bylo uplatněno hlasování Per rollam. 

Hlasování per rollam je vyuţíváno v situacích, kdy usnášeníschopná skupina musí neodkladně 

projednat nějakou záleţitost a aktuálně není reálné, ţe by se uskutečnilo řádné jednání této 

skupiny (např. fyzická absence některého člena) Touto procedurou se rozumí korespondenční 

hlasování jednotlivých členů - např. e-mailem.
71

Konkrétní počet zasedání Valné hromady 

v jednotlivých letech obsahuje následující tabulka. 

Tab. 3. 5 Počet zasedání Valné hromady v letech 2008 – 2013  

Zasedání Valné hromady Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013* 
Celkem 

Počet 5 3 3 4 2 1 18 

*Údaje pro rok 2013 jsou pouze prozatímní (údaj platný k datu 19. 4. 2013) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jakoţto vrcholnému orgánu svazku přísluší Valné hromadě rozhodovat o dlouhodobých 

cílech a rozvojových aktivitách svazku a schvalovat plán činnosti na další období. Plán 

činnosti je schvalován jednou ročně, zpravidla na poslední valné hromadě daného roku pro 

následující rok. 

V kompetenci Valné hromady Mikroregionu Krnovsko je rozhodování o všech závaţných 

otázkách svazku obcí, jedná se o: 

 volbu a odvolání předsedy, místopředsedů svazku a členů Správní rady z řad 

fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí; 

 volbu a odvolání členů Revizní komise z řad fyzických osob, delegovaných členy 

svazku obcí a rozhodování o přijetí dalších členů;  
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 schvalování roční účetní závěrky a rozpočtu na další období;  

 schvalování výše členského příspěvku a termínu jeho úhrady;  

 rozhodování o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí  

a schvalování plánu činnosti na další období;  

 rozhodování o změnách zakladatelské smlouvy a stanov;  

 schvalování usnesení; 

 rozhodování o zrušení svazku obcí s likvidací a dále o jmenování, odměňování  

a odvolání likvidátora.
72

  

Pravidelným předmětem jednání Valné hromady je podávání projektových ţádostí, 

uvolňování finančních prostředků, plánování inventarizace, tvorba plánu činnosti, schvalování 

rozpočtu, rozpočtového výhledu, závěrečného účtu atp. 

3.8.2. Správní rada  

Výkonným orgánem svazku je Správní rada, jejíţ členové jsou voleni Valnou hromadou. 

V případě Mikroregionu Krnovsko se sestává z 9 členů, mezi nimiţ je předseda i dva jeho 

místopředsedové. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se na jednání dostaví alespoň  

5 jejích členů, rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů a v případě rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy. Stejně tak jako i jednání Valné hromady, mohou se jednání Správní 

rady účastnit i hosté bez hlasovacího práva. Z jednání je pořízen zápis, který obdrţí všichni 

členové Správní rady a všichni členové svazku obcí (nejpozději do 7 dnů).
73

  

Mezi kompetence Správní rady patří: 

 ukládání konkrétních úkolů k zajištění svým členům;  

 kontrolování plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy ze stanov, 

z usnesení Valné hromady a úkolů uloţených Správní radou; 

 připravování podkladů pro jednání Valné hromady a rozhodování o jejím svolání;  

 rozhodování o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku;  

 rozhodování o uzavírání obchodních případů a o uzavírání, změnách a ukončování 

pracovně právních vztahů;  
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 rozhodování o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám, maximálně 

však v kompetencích náleţejících předsedovi,  

 zabezpečování hospodaření svazku obcí,  

 povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy 

svazku o záleţitostech svazku.
74

  

Zasedání Správní rady jsou svolávána předsedou či místopředsedy z vlastního uváţení nebo  

na ţádost jiného člena Správní rady minimálně 10 dní předem, s uvedením programu jednání. 

V mimořádných případech lze přijmout rozhodnutí i mimo řádně svolaná jednání a to 

získáním písemného souhlasného stanoviska všech členů Správní rady k jednoznačně písemně 

formulovanému problému. V  posledních 5 letech (2008-2012) se zasedání Správní rady 

uskutečnila celkem jednatřicetkrát, z čehoţ jednou bylo uplatněno hlasování Per rollam. Počty 

uskutečněných zasedání Správní rady v letech 2008 – 2013 obsahuje následující tabulka. 

Tab. 3. 6 Počet zasedání Správní rady v letech 2008 – 2013  

Zasedání Správní rady Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013* 
Celkem 

Počet 10 7 5 3 4 2 31 

*Údaje pro rok 2013 jsou pouze prozatímní (údaj platný k datu 19. 4. 2013) 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.3. Revizní komise 

Kontrolním orgánem Mikroregionu, který v něm provádí pravidelné (4x ročně) kontroly je 

revizní komise sestávající se ze 3 členů, jeţ jsou voleni na dvouleté volební období. Členy 

tohoto orgánu nesmí být členové, jeţ ve stejném období vykonávají funkci předsedy nebo 

místopředsedy nebo člena Správní rady.  

Úkolem Revizní komise je:  

 provádět kontrolu hospodaření a zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku 

auditorem;  

 dohlíţet na činnost Správní rady a volit ze svého středu předsedu, kterého 

zplnomocňuje k účasti na jednání Správní rady s hlasem poradním;  
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 nahlíţet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsaţené 

údaje;  

 přezkoumávat roční účetní závěrku a předkládat svá stanoviska Valné hromadě,  

 nejméně jednou ročně podávat Valné hromadě zprávy. 
75

 

Zasedání Revizní komise jsou svolávána předsedou Revizní komise. Revizní komise je 

usnášeníschopná pouze při účasti všech jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných členů. Do 7 dnů je z jednání pořízen zápis, který obdrţí všichni členové Revizní 

komise a také všichni členové svazku.
76

  

3.8.4. Předseda a místopředsedové  

Úkolem Předsedy svazku, jehoţ funkci v roce 2013 plní starostka města Krnova paní Mgr. 

Alena Krušinová (zvolena dne 17. 5. 2012 na 36. zasedání Valné hromady), je zastupovat 

svazek navenek samostatně a v intencích cílů, jeţ byly schváleny Valnou hromadou. Mimo 

jiné je oprávněna k uzavírání obchodních případů a k uzavírání, změnám a ukončování 

pracovně právních vztahů (po předchozím souhlasu Správní rady). V nepřítomnosti předsedy 

jsou dva jeho místopředsedové oprávněni svazek obcí zastupovat. Toto zastupování se 

uskutečňuje pouze v rozsahu pravomocí předsedy.
77

 

3.8.5. Personální zajištění fungování MRK 

Od dubna roku 2012, kdy pro MRK ukončila svou činnost jeho manaţerka, se na běţném 

fungování a chodu mikroregionu podílejí 2 projektoví manaţeři, na něţ byly převedeny její 

kompetence zejména v oblasti získávání dotačních titulů. Svou činnost vykonávají na základě 

dohody o provedení práce (v rozsahu do 10 hod./měsíc). Po praktické stránce je dále činnost 

mikroregionu zajišťována osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen „OSVČ“), které 

pracují na základě mandátní smlouvy jako je účetní a ekonomka mikroregionu.  

3.9. Zánik mikroregionu 

Jiţ od svého počátku vstupovaly obce do Mikroregionu Krnovsko s tím, ţe se jejich 

spolupráce nebude omezovat jen na konkrétní akce, projekty či činnosti, nebo na časem 
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ohraničenou dobu, ale ţe půjde v rámci tohoto dobrovolného svazku o navázání dlouhodobé 

spolupráce a v současnosti nic nenasvědčuje tomu, ţe by měl svazek zaniknout. 

Ke zrušení svazku můţe, v případě MRK, dojít z několika moţných příčin, mezi něţ 

patří:  

 návrh členů – rozhodnutím Valné hromady,  

 pokles počtu členů pod tři,  

 prohlášení konkurzu na svazek nebo zamítnutí pro nedostatek majetku,  

 soudní rozhodnutí.  

 V případě, ţe majetek svazku nepřejde na právního nástupce svazku, je Valnou 

hromadou jmenován likvidátor, který provede likvidaci majetku svazku. Tento 

majetek bude následně rozdělen mezi všechny členy v poměru vnesených majetků 

jednotlivými členy.
78
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4. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A AKTIVIT DOBROVOLNÉHO 

SVAZKU OBCÍ 

Mikroregion Krnovsko se stejně tak jako kaţdý jiný dobrovolný svazek obcí snaţí zajistit 

dostatečné mnoţství finančních prostředků pro svou činnost. Veškeré aktivity a činnost se pak 

odvíjí od toho, jaké má na jejich realizaci subjekt, zde tedy mikroregion, prostředky, a to 

zejména finanční. Vzhledem k tomu, ţe MRK disponuje právem na vlastní hospodaření, 

financuje své aktivity z příjmů získaných z nejrůznějších zdrojů. Které to jsou a na co 

konkrétně jsou příjmy svazku vynakládány, je obsahem následujících podkapitol.  

4.1. Aktivity mikroregionu Krnovsko v letech 2008-2011 

Plány činnosti Mikroregionu Krnovsko směřují k naplňování základních priorit, jeţ si 

zakladatelské obce kaţdoročně stanovují v Plánu činnosti. Následující podkapitoly se budou 

zabývat popisem a následným zhodnocením aktivit Mikroregionu Krnovsko, které bude 

spočívat v komparaci Plánů činnosti pro konkrétní rok s Výroční zprávou vypracovanou  

pro tentýţ rok ex post, a to konkrétně pro roky 2008 – 2011, vzhledem k tomu, ţe výroční 

zpráva za rok 2012 ještě nebyla zpracována. Výsledkem této komparace bude zjištění, do jaké 

míry se svazku daří naplňovat činnosti a realizovat naplánované aktivity, zda je v průběhu 

roku schopen splnit to co si předem naplánoval nebo nikoliv. MRK si v plánu činnosti 

kaţdoročně stanovuje celou řadu cílů, které se podle obsahové náplně dají zařadit do 4 oblastí: 

 Priority – projektová činnost 

 Společné akce a události 

 Mikroregion Krnovsko  

 Vnější vztahy  

4.1.1. Aktivity Mikroregionu Krnovsko v roce 2008 

V Plánu činnosti pro rok 2008 si Mikroregion Krnovsko stanovil několik cílů, na něţ se chtěl 

ve své činnosti zaměřit a jejichţ naplnění je v zájmu obcí MRK. Zahrnutí jednotlivých cílů  

z Plánu činnosti pro rok 2008 do konkrétní oblasti obsahuje následující tabulka. 
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Tab. 4. 1 Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko pro rok 2008 podle oblastí 

Oblast Obsahová náplň 

 Priority – projektová činnost   

 

 

 

 

 

 

 

 

 příprava projektových dokumentací a studií  

 rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích MRK 

 zajištění chodu MRK 

 podpora sportovních, kulturních a společenských aktivit 

na území MRK 

 příprava dokumentace k projektu „Integrovaný systém 

pro nakládání s odpady v MRK“ 

 vybudování víceúčelových sportovních hřišť 

 obnova drobných sakrálních a památkových objektů, 

kulturních památek 

Společné akce a události   * 

Mikroregion Krnovsko 

 řádný chod MRK 

 informovanost obcí 

 poradenství obcím 

Vnější vztahy 
 spolupráce s MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

 spolupráce se subjekty v regionu 

* Pro rok 2008 nebyly plánem činnosti stanoveny ţádné konkrétní akce ani události. 

Zdroj: Vlastní zpracování z Plánu činnosti MRK na rok 2008
79

 

První z oblastí je oblast s označením Priority – projektová činnost, do níţ se řadí příprava 

projektů a ţádostí pro získání finančních prostředků z různých dotačních titulů. V rámci 

programů MSK a OP PS se jednalo o projekty zaměřené na přípravu projektových 

dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 2013; na rekonstrukce veřejného 

osvětlení v obcích MRK; na zajištění chodu MRK a v neposlední řadě na podporu různých 

sportovních, kulturních a společenských aktivit. Společným záměrem při získání finančních 

prostředků z ROP NUTS II Moravskoslezsko bylo vybudování víceúčelových sportovních 

hřišť a obnova drobných sakrálních a památkových objektů a také kulturních památek  

na území MRK, jejichţ realizace je společným zájmem obcí MRK. Pro ţádost o dotaci  

v rámci OP ŢP se pak jednalo o přípravu dokumentace k projektu „Integrovaný systém  

pro nakládání s odpady v MRK“.  
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V rámci oblasti Priority – projektová činnost bylo v roce 2008 MRK nově poskytnuto celkem 

7 dotačních titulů, z toho 3 ze zdrojů MSK, 1 z MMR a 3 z prostředků Evropského fondu  

pro regionální rozvoj. Celkové náklady na jednotlivé projekty, výše poskytnuté dotace a doba 

jejich realizace jsou obsaţeny v příloze č. 3 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko 

v roce 2008. Ačkoliv se MRK ve své činnosti věnoval také přípravě dokumentace k projektu 

„Integrovaný systém pro nakládání s odpady v MRK“ pro předloţení ţádosti o dotaci v rámci 

OP ŢP, nebyla tato schválena a MRK tak dotaci neobdrţel. 

Pro rok 2008 nebyly plánem činnosti stanoveny ţádné konkrétní akce ani události, přesto se 

uskutečnila řada společných akcí, seminářů a školení. Mezi společné akce a události 

uskutečněné v MRK v roce 2008 patří: 

 zimní hry Mikroregionu Krnovsko (8. 2. 2008, Krnov); 

 dvoudenní exkurze „Po dobrých příkladech Moravskoslezského kraje“  

(25. – 26. 9. 2008);  

 zahájení 1. ročníku hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2008/2009 (7. 10. 2008); 

 řada seminářů, konferencí a konzultací jako Seminář „Územní plánování a stavební 

řád“ (22. – 23. 5. 2008, Malá Morávka), Seminář „Studie proveditelnosti, obsah  

a struktura“ (1. – 2. 7. 2008, Hradec nad Moravicí), Školení pro příjemce – zadávání 

veřejných zakázek (11. 8. 2008, Ostrava), Konference „Evropské příleţitosti regionu“ 

(2. – 3. 10. 2008, Ostrava), Školení pro příjemce dotace ROP Moravskoslezsko  

(31. 10. 2008, Ostrava), Seminář k zákonu o veřejných zakázkách (20. 11. 2008, 

Olomouc). 

Třetí oblastí je samotný Mikroregion Krnovsko, do nějţ spadají činnosti orientovány 

směrem dovnitř svazku, jako je informovanost obcí o moţnostech získávání finančních 

prostředků, poradenství pro obce ve věci předkládání projektových ţádostí a zajištění řádného 

chodu svazku (včetně provozování internetových stránek) nejen po stránce organizační,  

ale i ekonomické a administrativní. V roce 2008 byly obcím pod záštitou manaţerky MRK, 

která spolu s ekonomkou svazku zajišťovala jeho řádný chod, poskytovány informace  

o vyhlašovaných dotačních titulech z Moravskoslezského kraje, MMR – Integrovaný operační 

program, MŢP – OP ŢP a ROP Moravskoslezsko. Pro zajištění řádného chodu a prezentaci 

MRK, jeţ úzce souvisí s propagací regionu, kterou si MRK kladl za cíl jiţ v zakladatelské 
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smlouvě, byly v průběhu roku 2008 pravidelně (1 měsíčně) aktualizovány internetové 

stránky
80

 mikroregionu. 

Nedílnou součástí fungování svazku je také spolupráce se subjekty v regionu, kterou si svazek 

rovněţ kladl za cíl. Tato spolupráce je zahrnuta v oblasti Vnějších vztahů, v rámci níţ si 

mikroregion naplánoval spolupráci s MAS Rozvoj Krnovska o.p.s., v podobě zpracování 

strategického plánu LEADER pro podání ţádosti o získání finančních prostředků z Mze při 

realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER, v němţ 

se svým strategickým plánem bohuţel neuspěla. Kaţdoročně si v této oblasti MRK také 

stanovuje udrţování, navazování kontaktů a spolupráci s institucemi a organizacemi kraje, se 

subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického 

rozvoje, kterými jsou např. Moravskoslezský kraj, Sdruţení pro obnovu komunikace  

I 11/I 57, Euroregion Praděd atp.  

4.1.2. Aktivity Mikroregionu Krnovsko v roce 2009 

V roce 2009 si Mikroregion Krnovsko v plánu činnosti stanovil řadu různorodých cílů, jeţ 

jsou pro jejich přehlednost opět roztřízeny do oblastí. Zahrnutí jednotlivých cílů z Plánu 

činnosti pro rok 2008 do konkrétní oblasti obsahuje následující tabulka. 

Tab. 4. 2 Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko pro rok 2009 podle oblastí 

Oblast Obsahová náplň 

Priority – projektová činnost   

 

 vybudování dětských hřišť v obcích MRK 

 zajištění chodu MRK 

 projekty na přípravu projektových dokumentací a studií 

 veřejná prostranství MRK  

 obnova drobných, památkových a sakrálních objektů MRK  

 hasičské zbrojnice MRK 

 obnova místních komunikací MRK 

Společné projekty  poznávací zájezd a česko-polský workshop  

Mikroregion Krnovsko 

 řádný chod MRK 

 informovanost obcí 

 poradenství obcím 

Vnější vztahy 
 spolupráce s MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

 spolupráce se subjekty v regionu 

Zdroj: Vlastní zpracování z Plánu činnosti MRK na rok 2009
81
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I v roce 2009 je příprava projektů a ţádostí o dotace na rok 2009, jeţ náleţí do oblasti 

Priority – projektová činnost, nedílnou součástí jeho činnosti. V rámci této přípravy se 

prioritně jednalo o projekty zaměřené na vybudování dětských hřišť v obcích MRK, zajištění 

chodu MRK a projekty na přípravu projektových dokumentací a studií k realizaci projektů  

v období 2007 – 2013 a to ze zdrojů MSK. Neméně důleţitou se pro rok 2009 stala příprava 

společných projektů předkládaných v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko (Veřejná 

prostranství MRK, Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů MRK a Hasičské 

zbrojnice MRK), Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) kterým byl projekt obnova 

místních komunikací MRK a OP PS regionu Praděd - Fondu mikroprojektů - dvoudenní 

poznávací zájezd do Polska (česko-polský workshop). V roce 2009 došlo k ukončení realizace 

projektů Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I. a II., jejichţ realizace započala 

koncem roku 2007. V rámci oblasti Priority – projektová činnost byly v roce 2009 MRK nově 

poskytnuty dvě dotace a to z prostředků MSK. Celkové náklady na jednotlivé projekty, výše 

poskytnuté dotace a doba jejich realizace jsou obsaţeny v příloze č. 4 –  Projekty realizované 

v Mikroregionu Krnovsko v roce 2009. 

Mezi společné akce a události realizované v MRK v roce 2009 patří: 

 Hokejová liga MRK 2008/2009 (7. 10. 2008 – 28. 2. 2009); 

 Hokejová liga MRK 2009/2010 (6. 10. 2009 – 21. 2. 2010); 

 Dvoudenní poznávací zájezd na jiţní Moravu (15. – 16. 10. 2009); 

 Seminář „Mikroregiony a jejich činnost“ (2. 12. 2009, Pardubice) a Strategie rozvoje 

Moravskoslezského kraje 2009 – 2016 – zasedání tematické expertní skupiny 

„Jedinečné území“ (duben – říjen 2009, Ostrava). 

Připravovaný společný projekt česko-polský workshop spojený s dvoudenním poznávacím 

zájezdem do Polska s vyuţitím Operačního programu přeshraniční spolupráce regionu Praděd 

- Fondu mikroprojektů se, jak vyplývá z výroční zprávy MRK za rok 2009, neuskutečnil. 

V rámci oblasti Mikroregion Krnovsko byly stanoveny stejné cíle jako v roce 2008, jednalo 

se o informovanost obcí o moţnostech získávání finančních prostředků, poradenství pro obce. 

V rámci činnosti MRK bylo obcím poskytováno individuální poradenství ve věci předkládání 

projektových ţádostí a byl zajištěn řádný chod svazku jeho ekonomkou a manaţerkou. Obce 
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byly informovány o vyhlašovaných dotačních titulech MSK, MMR, PRV a ROP NUTS II 

Moravskoslezsko. Kromě internetových stránek, které MRK jiţ pouţívá a pravidelně 

aktualizuje, byla prezentace svazku v rámci povinné publicity při realizaci projektů 

„Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu 

Krnovsko II.“ rozšířena také na tiskové zprávy a televizní regionální zpravodajství.  

V oblasti Vnějších vztahů nadále pokračovala spolupráce mezi MRK a MAS Rozvoj 

Krnovska, o. p. s., , která v roce 2009 vyústila v získání dotace z MZe při realizaci PRV ČR 

na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER ve výši cca 4,2 mil. Kč ročně. Dalším subjektem 

spolupráce se stal Mikroregion Rýmařovsko, se kterým uskutečnil MK v říjnu tohoto roku 

dvoudenní vzdělávací a poznávací zájezd na jiţní Moravu. 

4.1.3. Aktivity Mikroregionu Krnovsko v roce 2010 

Podobně jako v předchozích letech se MRK v roce 2010 věnoval v rámci svých plánů 

činnostem, které jsou v následující tabulce rozděleny podle oblastí.  

Tab. 4. 3 Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko pro rok 2010 podle oblastí 

Oblast Obsahová náplň 

Priority – projektová činnost   

 

 2. etapa budování dětských hřišť v obcích MRK  

 zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu 

 drobné, památkové a sakrální objekty MRK  

 hasičské zbrojnice MRK 

Společné akce a události 

 hokejová liga MRK 

 Sportovní turnaj ţáků ZŠ 

 Poznávací zájezd – workshop 

Mikroregion Krnovsko 

 řádný chod MRK 

 informovanost obcí 

 poradenství obcím 

Vnější vztahy 
 spolupráce s MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

 spolupráce se subjekty v regionu 

Zdroj: Vlastní zpracování z Plánu činnosti MRK na rok 2010
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Aktivity vyvíjeny mikroregionem v oblasti Priority – projektová činnost se zaměřovaly  

na přípravu projektů a ţádostí o dotace ze zdrojů MSK, kde se jednalo o projekty prioritně 

                                                 
82

 MIKROREGION KRNOVSKO. Činnost. Plány činnosti. Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2010 

[online]. Dostupné z: http://www.mikroregionkrnovsko.cz/dokumenty/cinnost/plan_cinnosti_10.pdf 

http://www.mikroregionkrnovsko.cz/dokumenty/cinnost/plan_cinnosti_09.pdf


50 

 

zaměřené na 2. etapu budování dětských hřišť v obcích MRK a na zajištění chodu MRK, 

včetně propagace jeho aktivit. Společné projekty předkládány v rámci ROP NUTS II 

Moravskoslezsko se zaměřovaly na drobné, památkové a sakrální objekty MRK a na hasičské 

zbrojnice MRK. Zájmem MRK, v oblasti společných projektů, bylo, jak vyplývá z plánu 

činnosti, zajištění jejich realizace, vyhodnocování, monitorování, udrţitelnosti a publicity. 

V rámci oblasti Priority – projektová činnost bylo v roce 2010 MRK nově poskytnuta jedna 

dotace, a to z prostředků MSK. Celkové náklady na jednotlivé projekty, výše poskytnuté 

dotace a doba jejich realizace jsou obsaţeny v příloze č. 5 – Projekty realizované v 

Mikroregionu Krnovsko v roce 2010. 

Konkrétními akcemi a projekty svazku stanovenými Plánem činnosti pro rok 2010 bylo 

organizační zajištění a financování 2. a 3. ročníku hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko, coţ 

se svazku podařilo a pro svou oblíbenost hokejová liga pokračovala i v letech 2011 a 2012. 

Oproti tomu příprava společného projektu s vyuţitím víceúčelových hřišť - sportovní turnaj 

ţáků základních škol se stejně tak jako plánovaný společný poznávací zájezd (workshop),  

s finanční spoluúčastí zúčastněných osob z řad členů MRK, neuskutečnil.  

Společné akce a události realizované v MRK v roce 2010: 

 Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2009/2010; 

 Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/2011; 

 Školení pro příjemce dotace k zadávání veřejných zakázek – ROP NUTS II 

Moravskoslezsko (11. 2. 2010, Ostrava); 

 Seminář „Územní plánování“ (3. – 4. 6. 2010, Malá Morávka). 

I v roce 2010 byly v Mikroregionu Krnovsko stanoveny tytéţ základní oblasti zájmu, 

kterými jsou informovanost obcí o moţnostech získávání finančních prostředků, poradenství 

pro obce a zajištění řádného chodu svazku. Informovanost členských obcí prakticky 

zajišťovala manaţerka svazku, která obce informovala o vyhlašovaných dotačních titulech 

Moravskoslezského kraje, MMR, PRV a ROP Moravskoslezsko. Tiskové zprávy a televizní 

regionální zpravodajství se staly běţnou součástí propagace mikroregionu, vzhledem 

k potřebě publicity při realizaci projektu „Veřejná prostranství MRK“. 

V oblasti Vnějších vztahů nadále pokračovala spolupráce s MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., 

při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. - LEADER. MAS 

Rozvoj Krnovska, o.p.s. také v průběhu roku 2010 vyhlásila celkem 3 výzvy k předkládání 
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ţádostí o dotaci pro subjekty z území MRK, v rámci níţ uspěly obce Úvalno, Osoblaha, 

Slezské Rudoltice, Zátor, Bohušov, Dívčí Hrad a Čaková. 

4.1.4. Aktivity Mikroregionu Krnovsko v roce 2011 

V roce 2011 si Mikroregion Krnovsko v plánu činnosti opět stanovil řadu priorit, jejichţ 

realizace je v zájmu jeho obcí a také konkrétní společné akce a události, které jsou zahrnuty 

v následující tabulce. 

Tab. 4. 4 Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko pro rok 2011 podle oblastí 

Oblast Obsahová náplň 

Priority – projektová činnost   

 

 vybudování, obnova, rekonstrukce nebo modernizace 

dětských hřišť a sportovišť 

 vybudování či modernizaci bezdrátových rozhlasů 

 zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit 

mikroregionu. 

Společné akce a události 

 hokejová liga MRK 

 sportovní turnaj ţáků ZŠ 

 setkání starostů MRK 

Mikroregion Krnovsko 

 řádný chod MRK 

 informovanost obcí 

 poradenství obcím 

Vnější vztahy 
 spolupráce s MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

 spolupráce se subjekty v regionu 

Zdroj: Vlastní zpracování z Plánu činnosti MRK na rok 2011
83

 

Oblast Priority – projektová činnost pro rok 2011 zahrnovala přípravu projektů a ţádostí  

o dotace zejména z programů MSK, kdy se jednalo o projekty zaměřené na dětská hřiště  

a sportoviště, bezdrátový rozhlas a chod MRK, včetně jeho propagace. V roce 2011 si MRK 

stanovil obecný cíl, týkající se společných projektů a to jejich realizace, vyhodnocování, 

monitorování, udrţitelnost a publicita. V tomto roce byla ukončena realizace projektu 

„Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.  

Konkrétní cíle stanovené plánem činnosti v oblasti společné akce a události byly v podobě 

organizačního zajištění a financování 3. a 4. ročníku hokejové ligy MRK, přípravy společného 
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projektu s vyuţitím víceúčelových hřišť - sportovní turnaj ţáků ZŠ a společného setkání 

starostů MRK v některém z míst regionu, spojeného se školením či workshopem  

s finanční spoluúčastí zúčastněných členů, který se nakonec, jak vyplývá z VZ pro rok 2011, 

jako jediný neuskutečnil. 

Další společné akce a události realizované v MRK v roce 2011: 

 Hokejová liga MRK 2010/2011 

 Ţákovská liga MRK 2011 

 Hokejová liga MRK 2011/2012 

 Kulatý stůl - Zastoupení MRK v Bruselu (3. 5. 2011, Opava) 

 Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 

(Ostrava) 

 Setkání s regionálními partnery (22. 11. 2011, Ostrava) 

 Integrované plány rozvoje území v regionech Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a 

Kralický Sněţník – příprava na období 2014 – 2020 (1. 12. 2011, Moravskoslezský 

Kočov) 

Pro oblast Mikroregion Krnovsko jsou kaţdoročně stanovovány tytéţ základní plány, 

kterými jsou informovanost obcí o moţnostech získávání finančních prostředků, poradenství 

pro obce a zajištění jeho řádného chodu. V rámci činnosti MRK bylo obcím poskytováno 

individuální poradenství ve věci předkládání projektových ţádostí a zajištění řádného chodu 

svazku. V posledním jmenované přibyl, oproti předchozím létům k prezentaci svazku skrze 

jeho internetové stránky, také Kulturní kalendář MRK 2011, ve kterém mají obce moţnost 

prezentovat jimi pořádané akce kulturního, společenského či sportovního charakteru. Obcemi, 

které se do tohoto projektu nazvaného „Poradenství a podpora společných akcí MRK“ 

zapojily, byly Holčovice, Janov, Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Rusín a Slezské 

Rudoltice. Obce MRK byly v průběhu roku 2011 manaţerkou mikroregionu informovány  

o vyhlašovaných dotačních titulech a výzvách MSK, MMR, ROP, ER Praděd – Fond 

mikroprojektů, OPŢP a OPPS Česká republika – Slovenská Republika (dále jen „ČR – SR“)  

a grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů. 

I v roce 2011 byla plánem činnosti pro rok 2011 v oblasti Vnější vztahy stanovena 

spolupráce s MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR  

na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER, ačkoliv tuto spolupráci a její konkrétní podobu 

výroční zpráva nezmiňuje.  
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4.1.5. Zhodnocení aktivit Mikroregionu Krnovsko v letech 2008 – 2011 

Zhodnocení aktivit MRK bude realizováno pro kaţdou ze 4 oblastí samostatně, tak aby  bylo 

moţné, co nejobjektivněji vyhodnotit, jak si mikroregion stojí v plnění plánů činnosti  

a navrhnout oblasti zlepšení a doporučení pro kaţdou z nich.  

SHRNUTÍ: OBLAST Priority – projektová činnost 

Aktivity Mikroregionu Krnovsko jsou do jisté míry závislé na mnoţství vypisovaných 

dotačních titulů v daném roce, ale zejména na kvalitě a propracovanosti vypracovaných 

projektů a na základě toho mnoţství přidělených dotací mikroregionu. Proto mikroregion 

kaţdoročně vytváří a předkládá projektové ţádosti do vyhlašovaných programů a dotačních 

titulů, o kterých byl v minulosti informován manaţerkou svazku. Jedná se především  

o projekty neinvestičního charakteru, jejichţ cílem je zajistit zejména propagaci mikroregionu 

a jeho řádný chod. V rámci projektové činnosti jsou plánem činnosti pro konkrétní rok 

stanoveny hlavní priority jeho členů.  

V roce 2008 si MRK stanovil 7 prioritních oblastí, mezi nimiţ byly příprava projektových 

dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13; rekonstrukce veřejného 

osvětlení v obcích MRK; zajištění chodu MRK; podpora sportovních, kulturních  

a společenských aktivit na území MRK; vybudování víceúčelových sportovních hřišť; obnova 

drobných sakrálních a památkových objektů, kulturních památek a příprava dokumentace  

k projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v MRK“. Z těchto 7 prioritních 

oblastí došlo skrze projektovou činnost MRK a vlastní aktivity k naplnění 5 z nich. 

Neuskutečnila se rekonstrukce veřejného osvětlení a „Integrovaný systém pro nakládání s 

odpady v MRK“ K naplnění priorit v roce 2008 došlo ze 71,43%. 

Pro rok 2009 si MRK stanovil 7 prioritních oblastí, k nimţ patřilo vybudování dětských 

hřišť v obcích MRK; zajištění chodu MRK; tvorba projektů na přípravu projektových 

dokumentací a studií k realizaci projektů v období 2007 – 13; veřejná prostranství MRK; 

obnova drobných, památkových a sakrálních objektů MRK; hasičské zbrojnice MRK; obnova 

místních komunikací MRK. Vzhledem k zaslání projektů a ţádostí o obdrţení dotace a jejich 

získání, bylo naplněno všech 7 priorit roku 2009. K naplnění priorit v roce 2009 došlo  

ze 100%. 

Celkem 4 prioritní oblasti byly stanoveny plánem činnosti pro rok 2010. Jednalo se  

o 2. etapu budování dětských hřišť v obcích MRK; zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit 
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mikroregionu; projekty zaměřené na drobné, památkové a sakrální objekty MRK a hasičské 

zbrojnice MRK; z čehoţ právě poslední 2 priority naplněny nebyly. K naplnění priorit v roce 

2010 došlo z 50%. 

V roce 2011 byly MRK zvoleny pouze 3 prioritní oblasti, kterými bylo vybudování, obnova, 

rekonstrukce nebo modernizace dětských hřišť a sportovišť; vybudování či modernizaci 

bezdrátových rozhlasů a zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu, z čehoţ se 

jako jediná neuskutečnila modernizace bezdrátových rozhlasů. K naplnění priorit v roce 2011 

tedy došlo z 66,66%. 

V rámci projektů se v průběhu let 2008 – 2011 uskutečňovala jednání pracovních skupin 

sestávajících se ze zástupců obcí zúčastněných na projektech víceúčelových hřišť, veřejných 

prostranství, sakrálních staveb, hasičských zbrojnic a také místních komunikací.  

SHRNUTÍ: OBLAST Společné akce a události  

Do oblasti Společné akce a události je zahrnuto konání nejrůznějších seminářů, konferencí, 

školení atd., jiţ se účastní členové Mikroregionu Krnovsko. Kaţdoročně se uskutečňují 

společné akce, do kterých se mohou aktivně zapojit všechny obce daného území. Tyto akce 

jsou plánované, stanovené pro konkrétní rok plánem činnosti a neplánované, jejichţ potřeba  

a samotná realizace vyvstane aţ v průběhu roku.  

V roce 2008 si Mikroregion Krnovsko v plánu činnosti pro tento rok nenaplánoval ţádnou 

konkrétní akci ani událost.  

Připravovaný společný projekt česko-polský workshop spojený s dvoudenním poznávacím 

zájezdem do Polska s vyuţitím Operačního programu přeshraniční spolupráce regionu Praděd 

- Fondu mikroprojektů se, jak vyplývá z výroční zprávy MRK za rok 2009, neuskutečnil. 

Úspěšnost plnění plánu 0%. 

Pro rok 2010 si MRK plánoval přípravu společného projektu s vyuţitím víceúčelových hřišť - 

sportovní turnaj ţáků základních škol, plánovaný společný poznávací zájezd (workshop),  

s finanční spoluúčastí zúčastněných osob z řad členů MRK a organizační zajištění  

a financování 2. a 3. ročníku hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko. Z těchto plánovaných 

aktivit se uskutečnila pouze hokejová liga MRK. Úspěšnost plnění plánu 33,33%. 

V roce 2011 si plánem činnosti MRK stanovil organizační zajištění a financování  

3. a 4. ročníku hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko, přípravu společného projektu  
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s vyuţitím víceúčelových hřišť - sportovní turnaj ţáků ZŠ a uskutečnění společného setkání 

starostů MRK, které se nakonec neuskutečnilo. Úspěšnost plnění plánu 66,66%.  

SHRNUTÍ: OBLAST Mikroregion Krnovsko  

Informovanost obcí o vypisovaných dotačních titulech kaţdoročně zajišťovala manaţerka 

svazku. Ve výroční zprávě jsou také kaţdoročně uváděny konkrétní dotační tituly, o nichţ 

byly obce informovány. Dále se v ní uvádí, ţe bylo v rámci činnosti MRK obcím poskytováno 

individuální poradenství ve věci předkládání projektových ţádostí. Jakou formou toto 

poradenství probíhalo, které obce této moţnosti vyuţily a kdo konkrétně a v jaké věci 

poradenství obci poskytl, uţ ovšem neuvádí. Pro zajištění řádného chodu a prezentaci MRK, 

jeţ úzce souvisí s propagací regionu, byly v letech 2008 – 2011 pravidelně (1 měsíčně) 

aktualizovány internetové stránky mikroregionu. V dalších letech přibyla také propagace 

regionu skrze tiskové zprávy a televizní regionální zpravodajství a vznikl Kulturní kalendář 

obcí mikroregionu, který je kaţdoročně aktualizován.  

SHRNUTÍ: OBLAST Vnější vztahy  

Příprava a realizace projektů Mikroregionu Krnovsko a jeho akcí by měla směřovat  

k prohloubení spolupráce a partnerství nejen mezi obcemi, ale i subjekty v okolí, kterými jsou 

školy, podnikatelské subjekty a dalšími organizace mikroregionu. Kaţdoročně si MRK 

stanovoval spolupráci s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci 

Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. - LEADER., která se  

na základě výročních zpráv také uskutečňovala v podobě kooperace při tvorbě strategického 

plánu LEADER a vypisovaných dotačních titulů pro obce mikroregionu.  

V Plánu činnosti pro daný rok, byl kaţdoročně stanovován obecný cíl, jímţ bylo udrţování, 

navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, se subjekty soukromého 

sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje, kterými jsou  

např. Moravskoslezský kraj, Sdruţení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd 

atp. Posoudit takový to cíl je obtíţné, vzhledem k nekonkrétní formulaci a neuvedené podobě 

této spolupráce.  

Doporučení pro Mikroregion Krnovsko 

Následující doporučení vycházejí z dosavadních poznatků a získaných informací o činnosti  

a fungování tohoto dobrovolného svazku obcí. Cílem je nabídnout moţná řešení, doporučení  

a návrhy v této oblasti do dalších let a navrhnout členům svazku, zejména projektovým 



56 

 

manaţerům, kteří nově převzali kompetence v této oblasti, aby zváţili, zda je současná forma 

tvorby plánu činnosti vhodná, účelná a forma stanovení dílčích plánů a cílů konkrétní  

a splnitelná.  

Hlavní doporučení pro MRK je rozdělení jednotlivých plánů činnosti a cílů pro lepší 

přehlednost do oblastí, okruhů či skupin s podobnou obsahovou náplní, podobně, jak to bylo 

realizováno pro účely této práce (např. Priority – projektová činnost, Společné akce a události, 

Mikroregion Krnovsko, Vnější vztahy), tak jak je tomu i ve výroční zprávě. Pokud tomu tak 

bude, bude snazší provést komparaci plánu od skutečnosti, zjistit moţná odchýlení  

a vyhodnotit úspěšnost jejich plnění. 

Dalším doporučením pro tvorbu nového plánu činnosti je nestanovovat obecné cíle, jako tomu 

bylo např. v oblasti Vnější vztahy, kde byl plán formulován jako: „Udrţování, navazování 

kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, subjekty soukromého sektoru  

a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, 

Sdruţení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).“jehoţ plnění nelze 

vyhodnotit, protoţe není uvedeno, v jaké podobě by se měla tato spolupráce se subjekty 

v okolí realizovat. Dále zavést prvek zodpovědnosti konkrétní z osoby, která je k plnění úkolu 

pověřena spolu s uvedením časového harmonogramu plnění, coţ by mělo zajistit důslednost 

při jeho naplňování. 

Vzhledem k tomu, ţe by měla výroční zpráva co nejvěrněji poskytovat odraz toho, co bylo 

v náplni činnosti pro konkrétní rok a stát se jakousi zpětnou vazbou, je účelné, aby nebyla 

pouze obecná. Konkrétním návrhem, k výroční zprávě, je tvorba formuláře pro poskytované 

individuální poradenství ve věci předkládání projektových ţádostí s uvedením, která obec 

tohoto individuálního poradenství vyuţila, kým jí bylo poskytnuto a jaká byla úspěšnost 

získání dotačních prostředků na základě předloţené projektové ţádosti.  

4.2. Hospodaření Mikroregionu Krnovsko v letech 2008-2012 

Hospodaření svazků obcí bylo do roku 2009 evidováno v informačním systému Ministerstva 

financí ČR ARIS, který prezentuje údaje územně samosprávných celků. Od roku 2008 byl 

tento systém nahrazen  informačním systémem ÚFIS, ze kterých budou také čerpány údaje 

pouţité v následujících podkapitolách.  

Tato část diplomové práce se věnuje zhodnocení hospodaření MRK v letech 2008 aţ 2012 se 

zaměřením na analýzu příjmových oblastí a závislosti mikroregionu na získávání dotací  
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pro svou činnost. Ţádný svazek obcí, a tedy ani MRK jakoţto specifický typ rozpočtu, nemá 

rozpočtovými pravidly stanoveny příjmy. Ty vycházejí ze zaměření činnosti příslušného 

svazku. Vzhledem k tomu, ţe svazky obcí nepatří mezi subjekty v rámci rozpočtového určení 

daní, nevznikají jim ţádné daňové příjmy. Nedaňové příjmy svazku mohou vznikat 

v případech, kdy svazek zajišťuje určité sluţby, za něţ je vybírán uţivatelský poplatek  

a kapitálové pak pouze v případě prodeje dlouhodobého majetku vytvořeného činností 

svazku.
84

 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole Hospodaření a kontrola činnosti mikroregionu, sestává se 

příjmová část rozpočtu MRK zejména z dotací, které jsou tvořeny investičními  

a neinvestičními dotacemi od obcí (členskými příspěvky) a investičními a neinvestičními 

dotacemi od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen„KÚ MSK“) a Regionální 

rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko (dále jen „RRRS“).  

Platná rozpočtová skladba rozděluje příjmy do čtyř tříd, které zahrnují příjmy daňové, 

nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Výdaje jsou pak tvořeny výdaji běţnými  

a kapitálovými. V této logice jsou tvořeny i tabulky v následujících podkapitolách. 

4.2.1. Hospodaření MRK v roce 2008  

Hlavní příjmy Mikroregionu Krnovsko jsou tvořeny nedaňovými příjmy a přijatými transfery. 

Do nedaňových příjmů jsou kaţdoročně zahrnovány úroky z bankovních účtů a také 

vyúčtování nájmu MŮ Krnov, v jehoţ sídle má MRK v pronájmu kancelář. Tato místnost je 

k dispozici všem členům MRK, zejména je pak určená  k zasedání valné hromady, správní 

rady a revizní komise.  

Přijatými transfery od členských obcí v roce 2008 byly neinvestiční dotace od obcí (ve výši 

509,51 tis. Kč a investiční příspěvek od obcí na Víceúčelová hřiště ve výši 399,14 tis. Kč. 

Dále byla MRK poskytnuta neinvestiční dotace  od KÚ MSK na projekt Sluţby pro rozvoj 

venkova Mikroregionu Krnovsko ve výši 350 tis. Kč a investiční dotace od KÚ MSK  

na obnovu místních komunikací a tvorbu Hasičské zbrojnice v hodnotě 345 tis. Kč. Výše 

poskytnutých dotací s určením projektu, na který byla poskytnuta a dobou realizace tohoto 

projektu je uvedena v příloze č. 3 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 

2008. Celkovou výši příjmů a výdajů v roce 2008 podle tříd obsahuje následující tabulka.  
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Tab. 4. 5 Celková výše příjmů a výdajů v roce 2008 v tis. Kč. 

PŘÍJMY a VÝDAJE v roce 2008 Výše v tis. Kč 

Třída  

1. Daňové příjmy 0,00 

2. Nedaňové příjmy 16,99 

3. Kapitálové příjmy 0,00 

4. Přijaté transfery  1 603,65 

    Příjmy celkem  1 620,64 

5. Běţné výdaje  916,10 

6. Kapitálové výdaje 399,14 

    Výdaje celkem 1 315, 24 

    Saldo příjmů a výdajů  305,40 

Zdroj: vlastní propočet dle informačního systému MFČR ARIS  

Oproti nevelkému počtu příjmů je skupina výdajů mnohem početnější. Kapitálové výdaje 

v roce 2008 zahrnovaly výdaje na dokumentaci k projektu Víceúčelová hřiště ve výši  

399, 14 tis. Kč. Mezi největší běţné výdaje tohoto roku patřily výdaje spojené s akcemi  

a událostmi realizovanými MRK, jako byl materiál a pohoštění pro zimní hry MRK, pronájem 

zimního stadionu a pojištění v rámci Hokejové ligy. Významnou poloţkou byly také 

konzultační a poradenské sluţby, které obcím poskytovala manaţerka MRK. Další běţné 

výdaje MRK v roce 2008 by se daly rozdělit do několika skupin. Jedná se o běţné, 

kaţdoročně se opakující výdaje na provoz kanceláře, spojené s nákupem kancelářských 

potřeb, a celou řadou sluţeb (sluţby pošt, telekomunikací, peněţních ústavů – poplatky  

za běţný účet, sluţby zpracování dat, jako servis softwaru a tvorba webových stránek a sluţby 

propagace a prezentace). Nájemné za prostory, jenţ MRK vyuţívá ke své činnosti, včetně 

oprav a udrţování a také energií jako je vodné a stočné, teplo a elektřina a další.  

4.2.2. Hospodaření MRK v roce 2009 

Celková výše příjmů i výdajů v roce 2009 je oproti roku 2008 o poznání vyšší, z převáţné 

části je to dáno tím, ţe v tomto roce probíhala celá řada projektů. Které projekty to jsou, jaké 

byly celkové náklady na jejich realizaci, a jaká byla výše poskytnutých dotací, obsahuje 

příloha č. 5 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2009. Rozčlenění příjmů 

a výdajů do tříd podle rozpočtové skladby obsahuje následující tabulka. 
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Tab. 4. 6 Celková výše příjmů a výdajů v roce 2009 v tis. Kč. 

PŘÍJMY a VÝDAJE v roce 2009 Výše v tis. Kč 

Třída  

1. Daňové příjmy 0,00 

2. Nedaňové příjmy 153, 74 

3. Kapitálové příjmy 0,00 

4. Přijaté transfery  22 996,77 

    Příjmy celkem  23 150,51 

5. Běţné výdaje  1 369,67 

6. Kapitálové výdaje 21 722,72 

    Výdaje celkem 23 092,39 

    Saldo příjmů a výdajů  58,12 

Zdroj: vlastní propočet dle informačního systému MFČR ARIS  

Přijaté transfery pro rok 2009 byly v podobě neinvestiční dotace od obcí ve výši  

865, 46 tis. Kč, neinvestičního příspěvku od obcí v rámci projektu víceúčelová hřiště (ve výši 

2%); hasičské zbrojnice a místní komunikace (ve výši 5%) v celkové hodnotě  

354,66 tis. Kč a investičního příspěvku od obcí určeného na víceúčelová hřiště, hasičárny, 

místní komunikace ve výši 15 980,25 tis. Kč. KÚ MSK poskytl v tomto roce neinvestiční 

dotace ve výši 312,40 v rámci projektu Poradenství a podpora občanských aktivit v MRK  

a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na projekt Modernizace veřejných prostranství. RRRS 

přispěla na činnost MRK v podobě investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 5 338,66. 

Mezi největší běţné výdaje v roce 2009 patřily Konzultační a poradenské sluţby, účetní 

sluţby poskytnuté za 567 tis. Kč. Dále neinvestiční transfery obcím ve výši, 174,08 tis. Kč, 

sportovní zařízení obcí ve výši 198,19, Specifickým kaţdoročně se neopakujícím výdajem byl 

pronájem zimního stadionu za 75 tis. Kč, v němţ se uskutečnila Hokejová liga MRK. Další 

výdaje byly obdobné jako v předchozím roce, jednalo se o kancelář MRK, sluţby, energie, 

pohoštění, osobní výdaje – ekonomky, nájemné, programové vybavení atd.  

Kapitálové výdaje zahrnovaly zejména výdaje spojené s tvorbou  dokumentace pro projekty 

Víceúčelová hřiště MRK I. a II. hasičské zbrojnice a místní komunikace a dále investiční 

transfery obcím na realizaci těchto projektů. 
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4.2.3. Hospodaření MRK v roce 2010 

Oproti roku 2009 byla celková výše příjmů i výdajů zhruba o 10 mil. Kč niţší, coţ je odrazem 

počtu probíhajících projektů a přidělených dotací zejména od  KÚ MSK či RRRS.  

Na neinvestičních dotacích od obcí bylo v tomto roce vybráno do rozpočtu MRK 784,07 tis. 

Kč. Celkové náklady na projekty realizované v tomto roce a výše poskytnutých dotací 

obsahuje příloha č. 4 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2010. 

Rozčlenění příjmů a výdajů do tříd podle rozpočtové skladby obsahuje následující tabulka. 

Tab. 4. 7 Celková výše příjmů a výdajů v roce 2010 v tis. Kč. 

PŘÍJMY a VÝDAJE v roce 2010 Výše v tis. Kč 

Třída  

1. Daňové příjmy 0,00 

2. Nedaňové příjmy 28,71 

3. Kapitálové příjmy 0,00 

4. Přijaté transfery  13 890,51 

    Příjmy celkem  13 919,22 

5. Běţné výdaje  924,07 

6. Kapitálové výdaje 12 916,45 

    Výdaje celkem 13 840,52 

    Saldo příjmů a výdajů  78,70 

Zdroj: vlastní propočet dle informačního systému MFČR ÚFIS 

Nedaňové příjmy jsou ve srovnání s přijatými transfery kaţdoročně méně významné. 

Pozornost tedy bude věnována konkrétním přijatým transferům, v rámci nichţ jsou zahrnuty 

neinvestiční dotace od obcí (členské příspěvky), které byly v roce 2010 ve výši 508,4 a další 

neinvestiční dotace od obcí v hodnotě 275,67 tis. Kč, také investiční dotace od obcí ve výši 

2 724,1, jeţ se spolu s dotacemi od jiných subjektů podílejí na úhradě nákladů za probíhající 

projekty. Přidělenými dotacemi pro tento rok byly prostředky investiční ve výši 10 137,00 tis. 

Kč a neinvestiční v hodnotě 130,24 od RRRS a neinvestiční dotace od KÚ MSK ve výši 

115,10 tis. Kč.  

Mezi největšími běţnými výdaji v roce 2010 nechyběly konzultační a poradenské sluţby, 

účetní sluţby částce 492 tis. Kč Nákup sluţeb propagace a prezentace za 106,97 tis. Kč a dále 

pronájem zimního stadionu v rámci společného projektu obcí Hokejová liga MRK ve výši 

84,06 tis. Kč. Ostatní kaţdoročně se opakující běţné výdaje jsou v podobě výdajů  
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na kanceláře, její provoz (materiál, programové vybavení, energie, sluţby, školení  

a vzdělávání, pohoštění a další. 

Kapitálové výdaje mikroregionu jsou výdaje spojené s realizací projektů, na něţ mikroregion 

obdrţel dotace od KÚ MSK a RRRS. V roce 2010 se jednalo o zejména o tvorbu 

dokumentace k jednotlivým projektům. 

4.2.4. Hospodaření MRK v roce 2011 

I v roce 2011 hospodařil Mikroregion Krnovsko na základě svého rozpočtu, kde hrají 

významnou roli zejména jeho příjmy. Nedaňové příjmy byly v roce 2011 tvořeny pouze 

příjmy z úroků. Přijatými transfery byly neinvestiční dotace od obcí, jejichţ souhrnná výše 

pro rok 2011 činila 627,77 tis. Kč a ostatní dotace od obcí ve výši 1 491,89 tis. Kč. Dalšími 

příjmy svazku byly investiční dotace od MSK v hodnotě 436,06 tis. Kč a investiční  

i neinvestiční dotace RR ve výši 2 382,96 tis. Kč. Dotace jsou zahrnuty v příloze  

č. 6 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2011. 

 

Tab. 4. 8 Celková výše příjmů a výdajů v roce 2011 v tis. Kč. 

PŘÍJMY a VÝDAJE v roce 2010 Výše v tis. Kč 

Třída  

1. Daňové příjmy 0,00 

2. Nedaňové příjmy 8,27 

3. Kapitálové příjmy 0,00 

4. Přijaté transfery  4 818,91 

    Příjmy celkem  4 827,18 

5. Běţné výdaje  3 363,64 

6. Kapitálové výdaje 1 411,02 

    Výdaje celkem 4 774,66 

    Saldo příjmů a výdajů  52,52 

Zdroj: vlastní propočet dle informačního systému MFČR ÚFIS 

Běţné výdaje byly opět spojeny provozem MRK, který stál 772,08 tis. Kč a jeho aktivitami, 

kterými byly Hokejová liga v částce 94,60 tis. Kč, Turnaj ve stolním tenise, jehoţ náklady 

činily 12, 00 tis. Kč a s projektovou činnosti. Jednalo se zejména o výdaje na projekt Veřejná 

prostranství za 102,00 tis. Kč a přeposílání peněz obdrţených od RRRS obcím.  
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Kapitálové výdaje byly vynakládány v rámci projektu Veřejná prostranství v částce  

1 411,01 tis. Kč.  

4.2.5. Hospodaření MRK v roce 2012 

Nedaňové příjmy byly stejně jako v roce 2011 i v tomto roce tvořeny pouze příjmy z úroků. 

Pro rok 2012 činila celková výše neinvestičních dotací od obcí 532,11 tis. Kč. Dalšími příjmy 

svazku byly investiční a neinvestiční dotace od KÚ MSK v hodnotě 616,68 Kč, které byly 

vynaloţeny v rámci projektu „Poradenství a společné akce MRK“. Investiční i neinvestiční 

dotace na Veřejná prostranství byly poskytnuty RRRS ve výši 1 270,71 tis. Kč. Celkovou výši 

příjmů a výdajů v roce 2012 zahrnuje následující tabulka.  

 

Tab. 4. 9 Celková výše příjmů a výdajů v roce 2012 v tis. Kč. 

PŘÍJMY a VÝDAJE v roce 2010 Výše v tis. Kč 

Třída  

1. Daňové příjmy 0,00 

2. Nedaňové příjmy 6,73 

3. Kapitálové příjmy 0,00 

4. Přijaté transfery  2 419,51 

    Příjmy celkem  2 426,23 

5. Běţné výdaje  1 938,72 

6. Kapitálové výdaje 868,72 

    Výdaje celkem 2 807,45 

    Saldo příjmů a výdajů  381,21 

Zdroj: vlastní propočet dle informačního systému MFČR ÚFIS 

Kromě provozních výdajů, které jsou pro zajištění chodu a činnosti MRK nezbytné, byla 

vynaloţena v roce 2012 celá řada dalších běţných výdajů. Mezi největší z nich patří 

přerozdělování obdrţených dotací na konkrétní projekty obcím, Konzultační a poradenské 

sluţby, účetní sluţby, nákup sluţeb propagace a prezentace svazku, pronájem zimního 

stadionu pro konání hokejové ligy, výdaje na ţákovskou ligu ve stolním tenise a další.  

Kapitálové výdaje byly v tomto roce vynaloţeny zejména na realizaci projektu Veřejná 

prostranství v obcích Lichnov a Zátor. 
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4.2.6. Zhodnocení hospodaření MRK v letech 2008 – 2012  

 Mikroregionu Krnovsko se kaţdoročně daří dosahovat kladného salda příjmů a výdajů. Jeho 

vývoj, celkové příjmy a celkové výdaje v letech 2008 – 2009 obsahuje následující tabulka.  

Tab. 4. 10 Hospodaření Mikroregionu krnovsko v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 2009 2010 2011 2012 

Třída tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

1. Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Nedaňové příjmy 16,99 153, 74 28,71 8,27 6,73 

3. Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Přijaté transfery  1 603,65 22 996,77 13 890,51 4 818,91 2 419,51 

    Příjmy celkem  1 620,64 23 150,51 13 919,22 4 827,18 2 426,23 

5. Běţné výdaje  916,10 1 369,67 924,07 3 363,64 1 938,72 

6. Kapitálové výdaje 399,14 21 722,72 12 916,45 1 411,02 868,72 

    Výdaje celkem 1 315, 24 23 092,39 13 840,52 4 774,66 2 807,45 

    Saldo příjmů a výdajů  305,40 58,12 78,70 52,52 381,21 

Z tabulky je zřejmé, ţe nejvyšší celkové příjmy byly v roce 2009 a to ve výši  

23 150,51 tis. Kč. Důvodem takto vysoké částky byly kromě pravidelných členských 

příspěvků od jednotlivých obcí mikroregionu v celkové výši 510,8 tis. Kč a také investiční  

a neinvestiční příspěvky od obcí na budování víceúčelových hřišť, hasičských zbrojnic  

a místních komunikací v částce 16 334,91 tis. Kč. Investiční a neinvestiční přijaté transfery  

od MSK v celkové výši 812,4 tis. Kč. A Investiční a neinvestiční přijaté transfery od RRRS 

v hodnotě 5 338,66 tis. Kč. Nejvyšší celkové výdaje MRK byly opět v roce 2009, coţ bylo to 

dáno tím, ţe převáţná část finančních prostředků šla na pořízení dokumentace k projektům 

Víceúčelová hřiště, Místní komunikace a Hasičské zbrojnice a jejich samotnou realizaci.  
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Obr. 4. 1 Hospodaření Mikroregionu krnovsko v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jistým a pravidelným zdrojem finančních prostředků plynoucích do rozpočtu mikroregionu 

jsou členské příspěvky – řádné, které jsou v rozpočtu mikroregionu zahrnuty v poloţce 

neinvestiční dotace od obcí. Kaţdá obec přispívá rozpočtu svazku jinou výši členského 

příspěvku v závislosti na počtu trvale ţijících obyvatel na jejím území a v závislosti na výši 

samotného členského příspěvku pro konkrétní rok, která je schválena Valnou Hromadou. 

Výše tohoto příspěvku pro rok 2013 činí 12 Kč na jednoho obyvatele. 

Tab. 4. 11 Výše členského příspěvku - řádného od obcí MRK v letech 2008 – 2013  

Členské příspěvky - řádné Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 
V průměru 

Výše v tis. Kč 509,5 510,8 508,4 508,0 506,4 501,7 507,47 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, ţe mezi léty 2008 a 2009 došlo k mírnému meziročnímu nárůstu celkové 

výše členských příspěvků – řádných. Opačný jev lze pozorovat právě od roku 2009, kdy 

mnoţství finančních prostředků, vybraných skrze členské příspěvky od obcí, postupně klesalo 

aţ do roku 2013. Svého Minima v období let 2008 – 2013 dosáhl právě v posledním roce.  
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Obr. 4. 2 Výše členského příspěvku - řádného od obcí MRK v letech 2008 – 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud by Mikroregion Krnovsko v horizontu několika následujících let neobdrţel kromě 
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Z tabulky vyplývá, ţe orientační provozní výdaje, které by mikroregion mohl mít 

v následujících letech, jsou vyšší neţ mnoţství vybraných řádných členských příspěvků od 

obcí v letech 2008 - 2013. Pokud zváţíme fakt, ţe by byly obce ochotny pro zajištění chodu 

mikroregionu obětovat ještě další finanční prostředky v podobě členských příspěvků 

mimořádných, došlo by k pokrytí běţných výdajů svazku. Běţné provozní výdaje ovšem 

neumoţňují realizaci společných zájmů, projektů, aktivit ani událostí obcí mikroregionu, které 

jsou pro tuto formu spolupráce mezi obcemi stěţejní. V takovéto situaci je MRK schopen 

zajistit základní potřeby, ale nedocházelo by k realizaci strategického plánu trvale 

udrţitelného rozvoje regionu svazku obcí; aktivitám v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje 

venkova, rozvoje cestovního ruchu; zlepšení kvality ţivota; rozvíjení kulturních  

a historických hodnot regionu a v neposlední řadě k vytváření příznivých vnitřních a vnějších 

vztahů a propagaci regionu, které jsou hlavními důvody, proč Mikroregion vznikl. 
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5. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce s názvem Dobrovolné svazky obcí jako jedna z forem spolupráce mezi 

obcemi se zabývala fungováním dobrovolných svazků obcí na území ČR. Pozornost byla 

věnována zejména mikroregionům, kde byl jako představitel této skupiny zvolen Mikroregion 

Krnovsko. 

Z celkového počtu 41 Dobrovolných svazku obcí, nacházejících se na území 6 okresů 

Moravskoslezského kraje, jich je 10 situováno v okresu Bruntál. Vzhledem k tomuto poměrně 

vysokému počtu se nabízí myšlenka, ţe některé obce mohou být členy více subjektů 

spolupráce najednou a skutečně tomu tak je. Pokud bychom tuto spolupráci prezentovali na 

příkladu Mikroregionu Krnovsko, z jeho celkové členské základny je 24 obcí členy MAS 

Rozvoj Krnovska, o.p.s. a 14 obcí členy Mikroregion - Sdruţení obcí Osoblaţska. Z toho 

vyplývá, ţe zájem obcí o vzájemnou spolupráci je velký.  

Cílem práce bylo zhodnotit hospodaření Mikroregionu Krnovsko v letech 2008 – 2012  

na základě rozboru příjmové a výdajové strany hospodaření v těchto letech. K dosaţení 

stanoveného cíle a ověření hypotézy bylo mj. nezbytné zjistit ekonomickou situaci Mikroregionu 

Krnovsko, čehoţ bylo docíleno provedením analýzy hospodaření obce v letech 2008 – 2012.  

Na základě tohoto rozboru bylo zjištěno, ţe celkové příjmy mikroregionu se pohybují od 1,6 do 

23,1 mil. Kč. Přičemţ toto značné kolísání příjmů v jednotlivých letech je způsobeno mnoţstvím 

přijatých dotací, které tvoří nejvýznamnější poloţku na příjmové straně rozpočtu a mají tak na 

jeho celkovou výši významný vliv. V roce 2008, kdy byly celkové příjmy mikroregionu nejvyšší, 

dosahovaly i obdrţené přijaté transfery výrazně vyšších hodnot neţ v ostatních letech, na coţ 

mělo vliv mnoţství zpracovaných projektů a ţádostí o dotace, se kterými MRK uspěl. Podobně 

jako výše příjmů, byla i výše celkových výdajů v letech 2008 – 2012 u MRK značně variabilní. 

Tato výše se pohybovala od 1,3 – 23,1 mil. Kč. Největší celkové výdaje byly vynaloţeny opět 

v roce 2009 a to v závislosti na realizaci velkého mnoţství projektů v daném roce.  

Komparací celkový příjmů a výdajů byl zjištěn poměrně stálý vývoj salda rozpočtu  

v jednotlivých letech. Hospodaření mikroregionu bylo kaţdoročně přebytkové, kolísavá byla 

pouze výše tohoto přebytku, která se pohybovala od 52,52 do 381,21 tis. Kč. Největších přebytků 

bylo dosaţeno v roce 2008 a 2012. Celkový přebytek je moţné vnímat jako projev dobrého 

hospodaření mikroregionu. 
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Z rozboru hospodaření vyplývá, ţe orientační provozní výdaje, které by mikroregion mohl mít 

v následujících letech, jsou vyšší neţ mnoţství vybraných řádných členských příspěvků  

od obcí. Pokud by byly obce ochotny pro zajištění chodu mikroregionu obětovat další 

finanční prostředky v podobě členských příspěvků mimořádných, došlo by k pokrytí běţných 

provozních výdajů svazku. Tyto provozní výdaje ovšem neumoţňují realizaci společných 

zájmů, projektů, aktivit ani událostí obcí mikroregionu, které jsou pro tuto formu spolupráce 

mezi obcemi stěţejní. V takovéto situaci je MRK schopen zajistit základní potřeby,  

ale nedocházelo by k realizaci strategického plánu trvale udrţitelného rozvoje regionu svazku 

obcí; aktivitám v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, rozvoje cestovního ruchu; 

zlepšení kvality ţivota; rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu a v neposlední řadě 

k vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů a propagaci regionu, které jsou hlavními 

motivy vzniku tohoto mikroregionu. 

Stanovená hypotéza: Zajištění dlouhodobého fungování Mikroregionu Krnovsko je závislé  

na poskytnutých dotacích, bez nichţ by byla ohroţena jeho budoucí existence, byla potvrzena 

na základě poznatků zjištěných ve druhé části kapitoly č. 4., věnované zhodnocení 

hospodaření Mikroregionu Krnovsko a byl tak splněn hlavní cíl práce. 

Dílčím cílem této práce bylo zhodnotit aktivity Mikroregionu Krnovsko v letech  

2008 – 2011 na základě komparace plánů činností pro konkrétní rok s výroční zprávou, tedy 

s činností a aktivitami skutečně realizovanými a navrhnout taková opatření, která by mohl 

mikroregion při své činnosti v budoucnu vyuţít.  K naplnění tohoto cíle došlo v první části 4. 

kapitoly, věnované zhodnocení aktivit Mikroregionu Krnovsko, kde byla věnována pozornost 

aktivitám rozděleným do 4 oblastí, které byly samostatně vyhodnoceny a následovala 

doporučení a návrhy, zejména pro tvorbu Plánů činností a Výročních zpráv. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ARIS – Automatizovaný rozpočtový informační systém 

BÚ – běţný účet 

ČOV – čistička odpadních vod 

ČR – Česká republika 

DSO – dobrovolný svazek obcí 

EU – Evropská Unie 

IČO – identifikační číslo 

IOP – Integrační operační program  

KÚ – Krajský úřad 

MAS – místní akční skupiny 

MěÚ – městský úřad 

MF ČR – Ministerstvo financí 

MRK – Mikroregion Krnovsko 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

Např. – například 

Násl. – následující 

OP – operační program 

OPŢP – Operační program Ţivotní prostředí  

OPPS – Operační program Přeshraniční spolupráce 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

ROP – Regionální operační program 

RRRS – Regionální rada regionu soudrţnosti 

SROP – Společný regionální operační program 

ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu 

ÚÚR – Ústav územního rozvoje 

VZ – výroční zpráva 

ZŠ – základní škola 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/
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Příloha č. 1 – Dopravní obsluţnost v obcích Mikroregionu Krnovsko 

 

Obec Vlaková 

doprava 

 

Autobusová 

doprava 

 

Obec Vlaková 

doprava 

Autobusová 

doprava 

Bohušov ano ano Lichnov ne ano 

Brantice ano ano Liptaň ano ano 

Býkov- Láryšov ne ano Město 

Albrechtice 

ano ano 

Čaková ne ano Osoblaha ano ano 

Dívčí hrad ano ano Petrovice ne ano 

Heřmanovice ne ano Rusín ne ano 

Hlinka 

 

ne ano Slezské 

Pavlovice 

ne ano 

Holčovice ne ano Slezské 

Rudoltice 

ano ano 

Hošťálkovy ne ano Třemešná ano ano 

Janov ne ano Úvalno ano ano 

Jindřichov ano ano Vysoká ne ano 

Krasov ne ano Zátor ano ano 

Krnov ano ano Mikroregion 

Krnovsko 

48% 100 % 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha č. 2 – Tab. Výše členského příspěvku, v závislosti na počtu trvale ţijících 

obyvatel v letech 2008-2013 

Obec 
2008 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Bohušov 5 316 5 436 5 280 
5 280         5 148              5 076     

Brantice 15 120 15 480 15 504 
15 648       15 780            15 948     

Býkov- Láryšov 1 800 1 788 1 752 1 812 
        1 800              1 848     

Čaková 3 636 3 696 3 696 3 684 
         3 708              3 636     

Dívčí hrad 3 336 3 192 3 252 3 264          3 300              3 288     

Heřmanovice 4 236 4 272 4 188 4 236 
         4 236              4 452     

Hlinka 

 
2 940 2 940 2 880 2 832 

         2 796              2 568     

Holčovice 8 484 8 592 8 448 8 568 
         8 508              8 592     

Hošťálkovy 7 284 6 888  6 804 6 840 
         7 068              6 948     

Janov 4 044 3 960 3 876 3 732 
         3 672              3 732     

Jindřichov 17 856 17 796 17 580 17 496 
       17 100            16 344     

Krasov 3 972 3 996 4 068 4 104 
         4 056              4 164     

Krnov 301 692 302 532 301 080 300 708 
     299 280          295 896     

Lichnov 12 840 12 804 12 804 12 924 
       13 200            13 080     

Liptaň 5 628 5 688 5 772 5 676 
         5 748              5 700     

Město Albrechtice 43 272 43 584 43 272 42 948 
       42 840            43 176     

Osoblaha 
13 752 13 800 13 788 13 596 

       13 548            13 284     

Petrovice 
1 704 1 704 1 692 1 620 

         1 704              1 632     

Rusín 1 584 1 608 1 572 1 524 
         1 560              1 752     

Slezské Pavlovice 2 160 2 016 2 184 2 292 
         2 388              2 628     

Slezské Rudoltice 7 716 7 704 7 536 7 596 
         7 392              7 032     

Třemešná 11 544 11 568 11 448 11 208 
       11 304            10 872     

Úvalno 11 544 11 484 11 436 11 748 
       11 892            11 952     

Vysoká 3 756 4 020 4 056 4 212 
         4 140              3 804     

Zátor 14 292 14 256 14 436 14 460 
       14 316            14 388     

Mikroregion Krnovsko 509 508 510 804 508 404 508 008 
     506 484     501792 
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Příloha č. 3 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2008  

Název projektu Program 

 

Dotace  

(tis. Kč) 

Celkové 

náklady  

(tis. Kč) 

Rozhodnutí 

o přidělení 

dotace 

Doba 

realizace 

Počet 

obcí 

Sluţby pro rozvoj 

venkova Mikroregionu 

Krnovsko 

Program obnovy 

a rozvoje venkova 

MSK 2008 

350 640 24. 4. 2008 1/2008 - 

6/2009 

25 

Víceúčelová hřiště 

Mikroregionu 

Krnovsko I. 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

7 293 7 981 26. 6. 2008 11/2007 - 

8/2009 

3 

Víceúčelová hřiště 

Mikroregionu 

Krnovsko II. 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

7 249 7 927 26. 6. 2008 11/2007 - 

9/2009 

3 

Hasičské zbrojnice 

Mikroregionu 

Krnovsko 

Program na 

podporu 

projektové 

dokumentace 

2008 

 

235 470 26. 6. 2008 4/2008 - 

8/2009 

4 

Obnova místních 

komunikací 

Mikroregionu 

Krnovsko 

Program na 

podporu 

projektové 

dokumentace 

2008 

 

110 220 26. 6. 2008 4/2008 - 

4/2009 

7 

Příprava projektů 

v MRK – Veřejná 

prostranství 

MRK 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

257 349 26. 6. 2008 5/2008 - 

7/2009 

5 

Příprava projektů 

v MRK 

– Obnova drobných, 

památkových a 

sakrálních 

objektů MRK 

 

4 

 

Cesta za poklady 

Evropy 

OP PS – Fond 

mikroprojektů 

Euroregionu 

Praděd 

 

95 112 26. 6. 2008 8/2008 - 

11/2008 

5+1 

*5 obcí Mikroregionu Krnovsko + 1 obec Polské republiky. 
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Příloha č. 4 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2009 

Název projektu Program 

 

Dotace 

(tis. Kč) 

Celkové 

náklady 

(tis. Kč) 

Rozhodnutí 

o přidělení 

dotace 

Doba 

realizace 

Počet 

obcí 

Sluţby pro rozvoj 

venkova Mikroregionu 

Krnovsko 

Program obnovy 

a rozvoje venkova 

MSK 2008 

350 648 24. 4. 2008 1/2008 - 

6/2009 

25 

Víceúčelová hřiště 

Mikroregionu 

Krnovsko I. 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

7 293 7 981 26. 6. 2008 11/2007 - 

8/2009 

3 

Víceúčelová hřiště 

Mikroregionu 

Krnovsko II. 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

7 249 7 927 26. 6. 2008 11/2007 - 

9/2009 

3 

Hasičské zbrojnice 

Mikroregionu 

Krnovsko 

Program na 

podporu 

projektové 

dokumentace 

2008 

 

230 460 26. 6. 2008 4/2008 - 

8/2009 

4 

Obnova místních 

komunikací MRK 

Program na 

podporu 

projektové 

dokumentace 

2008 

 

224 110 26. 6. 2008 4/2008 - 

6/2009 

7 

Příprava projektů 

v MRK – Veřejná 

prostranství 

MRK 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

257 278 26. 6. 2008 5/2008 - 

7/2009 

5 

Příprava projektů 

v MRK 

– Obnova drobných, 

památkových a 

sakrálních 

objektů MRK 

 

4 

Poradenství a podpora 

občanských aktivit  

v MRK 

Podpora obnovy a 

rozvoje MSK 

2009 

312,4 568 22. 4. 2009 7/2009 – 

6/2010 

 

Modernizace veřejných 

prostranství 

Podpora obnovy a 

rozvoje MSK 

2009 

500 1 112, 3 22. 4. 2009 4/2009 - 

12/2009 

8 
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Příloha č. 5 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2010 

Název projektu Program 

 

Dotace 

(tis. Kč) 

Celkové 

náklady 

(tis. Kč) 

Rozhodnutí 

o přidělení 

dotace 

Doba 

realizace 

Počet 

obcí 

Poradenství a podpora 

občanských aktivit  

v MRK 

Podpora obnovy a 

rozvoje MSK 

2009 

312,4 615 22. 4. 2009 7/2009 – 

6/2010 
 

Poradenství a podpora 

společných akcí MRK 

Podpora obnovy a 

rozvoje MSK 

2010 

384 700  21. 4. 2010 7/2010 – 

6/2011 

 

Veřejná prostranství 

MRK 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

5 400 6 100 20. 1. 2010 11/2008 – 

10/2011 

5 
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Příloha č. 6 – Projekty realizované v Mikroregionu Krnovsko v roce 2011 

Název projektu Program 

 

Dotace 

(tis. Kč) 

Celkové 

náklady 

(tis. Kč) 

Rozhodnutí 

o přidělení 

dotace 

Doba 

realizace 

Počet 

obcí 

Veřejná 

prostranství MRK 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

5 400 6 100 20. 1. 2010 11/2008 – 

10/2011 

5 

Poradenství a 

podpora společných 

akcí MK 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

MSK 2010 

384 700 21. 4. 2010 7/2010 – 

6/2011 

 

Poradenství a 

podpora společných 

akcí MK 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

MSK 2011 

348,4 634 23. 3. 2011 7/2011 – 

6/2012 

 

 


