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CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU

Mikroregion Uničovsko se rozprostírá severozápadně od města Olomouce na
315 km2 a žije v něm bezmála 26 000 obyvatel. K formálnímu ustanovení mikroregionu
došlo v roce 1998 dohodou starostů 12 obcí, později se připojily další dvě obce. Až do
konce roku 2004 působil mikroregion na základě dohody starostů jako volné sdružení
obcí. Za účelem čerpání dotací z Programu obnovy venkova i čerpání dotací
z Evropské unie se bylo nutné sdružit podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. K 3.1.2005 tak vznikl Svazek obcí mikroregionu Uničovsko
(SOMU).
K dnešnímu dni sdružuje mikroregion Uničovsko 14 členských obcí.

Obce mikroregionu spolu spolupracují při prosazování a uskutečňování projektů, které
svým významem přesahují hranice jednotlivých obcí. Členské obce tak spojuje nejen
společný zájem o prosperitu mikroregionu, ale také o přírodní prostředí, turistickou
atraktivitu regionu či kulturní dědictví.

Orgány svazku obcí mikroregionu Uničovsko
Jelikož po komunálních volbách v říjnu 2006 došlo u tří obcí mikroregionu k výměně
starosty, proběhla na valné hromadě, dle Stanov, volba nových orgánů Svazku.

Usnesením valné hromady č. 10/2 ze dne 19.12.2006 byli zvoleni:

Předsedkyně svazku: Ing. Jarmila Kaprálová – město Uničov
Místopředseda svazku:  Ing. Tomáš Müller – obec Nová Hradečná
Členové rady: Bohumír Berger – obec Medlov

Ondřej Plačko –  obec Troubelice
Jiří Blažek – obec Paseka

Další členové: Ladislav Koláček – obec Dlouhá Loučka
František Hönigschmied – obec Šumvald
Petr Přichystal – obec Újezd
Miroslav Hejný – obec Želechovice
Pavel Procházka – obec Lipinka
Mgr. Ludmila Zavadilová – obec Pňovice
Josef Motáň – obec Žerotín
Jiří Hubáček – obec Strukov
Radomil Brada – obec Oskava

Účetní agendu vede paní Geppertová (Nová Hradečná).
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STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO

První rozvojový plán mikroregionu byl vypracován v roce 2001 ve spolupráci
s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy pod názvem „Strategie
mikroregionu Uničovsko“ s platností na období 10 let. Cílem tohoto koncepčního
materiálu bylo přesně a přehledně zformulovat, popsat a uspořádat priority v několika
oblastech rozvoje mikroregionu. Hlavní směry rozvoje vyplynuly ze zpracované SWOT
analýzy, z projektu rozvoje Uničovska a z diskuse se samosprávnými činiteli obcí,
s podnikateli a z šetření a pozorování.

Vzhledem k  novému programovacímu období 2007-2013 bylo nutné provést
revizi a tento dokument v roce 2006 aktualizovat (či spíše vytvořit nový)
a přizpůsobit jej novým podmínkám a dotačním programům státu i Evropské unie.

Nový rozvojový dokument – „Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko“ – byl
zpracován dle zásad doporučených MMR a dle krajské Metodiky zpracování strategií
rozvoje mikroregionů, měst a obcí. Strategie odráží konkrétní a specifické podmínky
území, je zpracována pro sedmiletý horizont – do roku 2013, předpokládá se její
průběžná aktualizace. Je rozdělena na dvě části - analytickou a návrhovou.

Na základě SWOT analýzy regionu bylo stanoveno 6 hlavních priorit rozvoje:
1. Technická a dopravní infrastruktura
2. Bydlení
3. Životní prostředí
4. Podpora podnikatelských aktivit
5. Cestovní ruch
6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Mezi další oblasti rozvoje byla zařazena:
- spolupráce a komunikace s dalšími mikroregiony, společné projekty,
- prezentace zájmů mikroregionu v rámci Olomouckého kraje,
- celoživotní vzdělávání.

Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko, zpracovaná firmou GH Consult
o.p.s., se stane výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých dotačních programech
vyhlašovaných Evropskou unií i Českou republikou. Navazuje na koncepce vyšších
územních celků, odvětvové koncepce a je v souladu s platnými územně plánovacími
dokumenty jednotlivých obcí.
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HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONU UNIČOVSKO V ROCE 2006

Mikroregion Uničovsko v roce 2006 sdružoval 14 členských obcí – Uničov,
Dlouhá Loučka, Medlov, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Želechovice, Nová
Hradečná, Lipinka, Žerotín, Pňovice, Strukov, Oskava.
Starostové členských obcí mikroregionu se v tomto roce zaměřili na splnění úkolů, které
si stanovili při hodnocení své spolupráce v roce 2005.

V roce 2006 se uskutečnila 4 jednání valné hromady a 8 jednání rady Svazku.
Na společných schůzkách se řešily aktuální úkoly stanovené pro daný rok, starostům
byly také sdělovány důležité informace a novinky z oblasti státní správy, proto se
jednání valných hromad účastnila tajemnice MěÚ Uničov Mgr. Ondrášková.

Plnění úkolů pro rok 2006:
1) Realizovat program POV 2006

 – realizován, ukončen, vyúčtování 01/2007 (popis viz. níže)

2) Realizovat a vyhodnotit projekt „Propagační
materiály mikroregionu Uničovsko“
– ukončení projektu 04/2006, podána

závěrečná zpráva,
– na účet SOMU byla proplacena dotace

v celkové výši 90% nákladů projektu, tj.
747.864,- Kč,

– každoročně (do 15.1.2011) bude
podávána monitorovací zpráva
Olomouckému kraji.

3) Aktualizovat Strategii mikroregionu Uničovsko
4) Aktualizovat Programy obnovy jednotlivých

obcí                 Turistické infotabule v obcích
5) Realizovat poznávací seminář starostů
6) Připravit projektovou dokumentaci rozhledny nebo úpravy okolí skály Bradlo

- úkoly 3 – 6 realizovány v rámci POV 2006

7) Rozvíjet kulturní a sportovní spolupráci mezi obcemi

Spolupráce starostů členských obcí mikroregionu spočívala v roce 2006
v následujících oblastech.

1) Předkládání  a realizace projektů v rámci dotací a grantů

POV 2006 – „Společný rozvojový projekt mikroregionu Uničovsko“
Předmětem realizace tohoto projektu byly tyto čtyři aktivity:
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Poradenská činnost manažera mikroregionu
Na základě uzavřené mandátní smlouvy ve věci poradenské činnosti manažera

mikroregionu, konzultací a přípravy projektů a záměrů pro žádosti o dotace a realizace
více společných aktivit Svazku prováděl Manažer projektů tyto okruhy činností:

- příprava a zpracování určených dokumentací, studíí a projektů (vypracování
dvou projektových dokumentací - Úpravy vyhlídky Bradla, Naučná stezka Bradlo);

- poradenství, konzultace a spolupráci při realizaci společných akcí a strategie
mikroregionu.

Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko
Na základě smlouvy s firmou GH Consult o.p.s. byla provedena aktualizace

Strategického plánu mikroregionu Uničovsko. Aktualizace spočívala ve vypracování
analytické části dokumentu a návrhové části strategického plánu rozvoje mikroregionu
Uničovsko.

Poznávací seminář samospráv
mikroregionu

Ve dnech 5. – 7. září 2006 se
31 zástupců z osmi obcí
mikroregionu zúčastnilo poznávacího
semináře v Maďarsku pořádaného ve
spolupráci s CK Hornet Tour. Cílem
cesty bylo načerpání zkušeností při
rozvoji venkovských regionů zejména
v blízkosti Balatonu.

       setkání a prezentace na úřadě města Keszthely

Aktualizace dokumentací programu obnovy venkova (DPOV) 10ti obcí
mikroregionu

V návaznosti na potřeby obcí a zejména na nové programovací období 2007-
2013 využilo deset členů Svazku možnost příspěvku na aktualizaci svých Dokumentací
programu obnovy venkova. Jednotlivé zpracovatele si obce samy zvolily, rozdělení
dotace určené na aktualizace proběhlo podle kritéria počtu obyvatel obcí.

Celkový rozpočet projektu  623.813,-
Z toho: dotace Olomoucký kraj 300.000,-

vlastní zdroje obcí 323.813,-
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2) Oblast kulturních a sportovních aktivit
- 13. května se konaly Hry bez hranic v Troubelicích. Tradiční

každoroční sportovní klání pro družstva dětí z obcí
mikroregionu pořádala obec ve spolupráci s DDM Uničov, do
Troubelic zavítalo i družstvo z polských Lędzin, které jsou
partnerským městem Uničova.

- 10.6.2006 – sportovní akce v Pasece
- 24.6.2006 – proběhla propagační cyklistická akce

v mikroregionu v rámci projektu „Na kole za poznáním
Olomouckého kraje“. Trasa byla vedena obcemi Uničov –
Paseka – Dlouhá Loučka – Šumvald – Medlov – Uničov.
Souběžně s touto akcí probíhal na Masarykově náměstí
v Uničově Svátek hudby, ve Střelicích pak oslavy 875. výročí
založení obce.

Na všech těchto akcích byly rozdávány propagační materiály
mikroregionu a dotčených obcí. Jednotlivé obce mají bohatý
společenský, kulturní život a pořádají nejrůznější akce (plesy,
koncerty, pěvecké soutěže, sportovní turnaje, hasičské závody,
tradiční hody, setkání, oslavy významných výročí i výstavy).

3) Čerpání z účtu sdružených prostředků
V rámci schválených zásad pro využívání sdružených prostředků Mikroregionu

Uničovsko poukázaly všechny obce příspěvek na účet v celkové výši 70 tis. Kč. Obec
Strukov požádala v srpnu o poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 150.000,-
Kč na pokrytí vratky části dotace od MŽP.

4) Příprava na čerpání prostředků z EU
- V rámci Společného rozvojového projektu byla obcím v uplynulém roce opět

k dispozici firma zajišťující poradenství, prezentaci informací
o strukturálních fondech a jiných dotačních programech, asistenci při přípravě
projektů,  záměrů a dokumentací.  Součástí činnosti poradenské firmy bylo i zajištění
projektové dokumentace úprav vyhlídky na Bradle a naučné stezky Bradlo, která
podle návrhu vede z Libiny do Nové Hradečné. Dokumentace bude moci využít
mikroregion či samotná obec pro další přípravu projektu a případně při žádosti o
dotaci.

- Aktualizaci Strategie mikroregionu a dokumentací programu obnovy venkova deseti
obcí lze bezesporu považovat za přípravu na další čerpání prostředků nejen z EU.

- Obcím je k dispozici také euromanažer pro Uničovsko.

5) Ostatní
Město Uničov a obce jeho správního obvodu (Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová

Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Želechovice, Újezd u Uničova) se zapojily do
procesu přípravy a zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v rámci projektu
“Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji”. Jedním
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z výstupů tohoto projektu, spolufinancovaného z programu SROP, je  „Katalog
poskytovatelů sociálních služeb na Uničovsku“.

6) Hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko (SOMU) v roce 2005
Hlavním zdrojem financování akci pořádaných v rámci mikroregionu je příspěvek

obcí, který platí jednotlivé obce v termínu do 30. 6. běžného roku a jehož výše je
schválena ve Stanovách svazku. Dalším zdrojem jsou případné dotace, které SOMU
získá v rámci dotačních titulů vyhlašovaných Olomouckým krajem případně ministerstvy
a v roce 2006 poprvé ze strukturálních fondů EU. Vlastní podíl k takto získaným
dotacím jednotlivé obce skládají formou mimořádných příspěvků.

V roce 2006 získal SOMU dotaci v rámci Programu obnovy venkova (dotace
300.000,-) a po profinancování a úspěšném vyúčtování projektu z programu SROP mu
byla připsána i dotace 747.864,- Kč skládající se z podílu Olomouckého kraje a podílu
strukturálních fondů.

Rozpočet svazku byl v roce 2006 následující:
Příjmy 3 399 173,07 Kč
Výdaje 2 472 376,00 Kč
Zůstatek k 31. 12.    926 797,07 Kč

7. Úkoly pro rok 2007

1) Realizovat program POV 2007 – společný projekt „Vzdělávání a poradenství pro
mikroregion Uničovsko“. V rámci projektu bude zajištěna poradenská činnost
manažera mikroregionu, který bude poskytovat individuální poradenství pro obce či
jiné organizace působící na území Uničovska, bude uspořádám také poznávací
seminář pro zástupce mikroregionu zaměřený na „Příklady dobré praxe“.

2) Rozvíjet kulturní a sportovní spolupráci mezi obcemi - uspořádat tradiční „Hry bez
hranic“ – tentokrát v Šumvaldě.

3) Podpořit realizaci úprav vyhlídky na Bradle.
4) Postupně realizovat Strategii rozvoje mikroregionu Uničovsko.
5) Splnit úkoly vyplývající z projektu „Propagační materiály mikroregionu

Uničovsko“.
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2006

Významné investice v obcích mikroregionu

Nejvýznamnější investicí města dokončenou v roce 2006 byla výstavba Bytového
domu Pod Šibeníkem s třiatřiceti malometrážními byty (vč.šesti upravitelných), jehož
stavba započala již v roce 2005. Po krytém bazénu vybudovaném v roce 2005 byla tato
stavba největší akcí města s náklady téměř 43 mil. Kč.

Město pokračovalo s výstavbou a rekonstrukcí:
- nových cyklostezek: Uničov-Medlov I. etapa - úsek 870 m (5,4 mil. Kč)

a cyklostezka Uničov-Střelice II.etapa – dokončen úsek vybudovaný již v roce 2003 až
k supermarketu Hruška (4,3 mil. Kč – 560 m).

- komunikací pro pěší a cyklisty ve městě: smíšené komunikace pro chodce
a cyklisty na ulicích Mohelnická, Dukelská (vše v rámci další etapy projektu
„Bezbariérový Uničov IV“).

V roce 2005 - 2006 probíhaly další práce na podnikatelském areálu – statku
v Uničově v celkové hodnotě 10,7 mil. Kč. Byly vybudovány nové komunikace, zpevněné
plochy a chodníky, parkoviště a plynovod.

Pokračovala také II. etapa regenerace sídliště Generála Svobody s náklady cca
6 mil. Kč – byly opraveny komunikace pro pěší, zřízena nová parkovací místa, osazen
mobiliář, za náklady 2,3 mil. Kč byl dále restaurován Mariánský sloup.

Na většinu těchto akcí využilo město dotačních prostředků státu i EU.

      Cyklostezka Uničov-Střelice     Cyklostezka Uničov-Medlov

UNIČOV         Počet obyvatel: 12 140
Masarykovo nám. 1
783 91  Uničov
Starostka: Ing. Jarmila Kaprálová
E-mail: mu@unicov.cz
Tel.: 585 088 111
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     Smíšená komunikace na Dukelské ulici     Bytový dům pod Šibeníkem

Podnikatelský inkubátor - Statek        Sídliště Generála Svobody – regenerace
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2006

2005

Obec v tomto roce dokončila rekonstrukci školní jídelny a části základní školy
s náklady 15,5 mil. Kč. Dokončena byla také IV. etapa výstavby kanalizace v Plinkoutě za
1,3 mil., dokončeny úpravy tří bytových jednotek (půdní vestavba) za 2,1 mil. Za půl
milionu korun byly v Dlouhé Loučce opraveny místní komunikace – položen nový
asfaltový povrch, zahájena byla také výstavba inženýrských sítí pro 6 rodinných domků
s celkovými náklady 700 tis. Kč, práce budou ukončeny v roce 2007.

V dubnu se v motokrosovém areálu uskutečnilo Mistrovství Moravy v motokrosu,
v květnu se mohli zájemci vydat na 4.ročník dálkového pochodu „Přírodním parkem
Sovinecko“. V červenci se u památníku pod Křivou konala slavnostní mše u příležitosti
110. výročí odhalení pomníku na památku obětem napoleonských válek, účastnili se i
zástupci z Rakouska a Ruska. Dále během roku proběhly turnaje v malé kopané,
v kopané dorostu a mužů, turnaje ve stolním tenise.

Nejvýznamnější akcí v roce 2005 byla výstavba kanalizace v místní části Plinkout
s náklady téměř 11 mil. Kč (celkové náklady budou činit cca 13,5 mil. Kč). Další akcí byla
rekonstrukce základní školy (9 mil. Kč), která bude pokračovat i v roce 2006 s náklady
15,5 mil. Kč. V obecních domech byla opravena okna za cca 540 tis. Kč (za přispění
dotace POV 200 tis. Kč).

DLOUHÁ LOUČKA     Počet obyvatel: 1 817
1. Máje 116, 783 86
Starosta: Ladislav Koláček
E-mail: obec@dlouhaloucka.cz
Tel.: 585 037 054 
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2006

2005

V roce 2006 probíhaly opět nutné opravy a udržovací práce na majetku obce, do výsadby
zeleně na prostranství okolo místního obchodu a na údržbu informačních tabulí obec
investovala 135 tis. Kč.

Obec během roku připravila řadu akcí zejména pro ty nejmenší – Maškarní
odpoledne, Dětský den, Mikulášskou nadílku, v prosinci děti vystoupily v Živém Betlémě,
dále probíhěhly sportovní i společenské akce (ples, turnaj v minikopané pořádaný SDH).
V roce následujícím  by v Lipince chtěli provést rekonstrukci dvou autobusových zastávek,
opravu sociálního zařízení v kulturním domě, opravu oplocení u vodáren a také je potřeba
vybudovat sociální zařízení a kuchyňský kout na obecním úřadě.

Jediná větší investice obce s náklady asi 78 000,- Kč byla do rekonstrukce
rozhlasového vedení po obci a na pořízení nové rozhlasové ústředny. V dalších letech by
obec chtěla vybudovat čističku odpadních vod a kanalizaci. Na tuto akci má obec již
připraven projekt.

LIPINKA Počet obyvatel: 215
Lipinka 82, 783 83
Starosta: Pavel Procházka
E-mail: obec.lipinka@cbox.cz
Tel.: 583 435 179
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2006

2005

V roce 2006 byla dokončena výstavba víceúčelové sportovní haly (celkové
náklady cca 24 mil. Kč), pokračovalo budování splaškové kanalizace v Medlově a místní
části Zadní Újezd (náklady cca 25 mil. Kč).

V obci se konala řada kulturních a společenských akcí, které se tradičně těší
hojné účasti nejen medlovských občanů.

K 1.9.2005 byla dokončena generální rekonstrukce Mateřské školky, která stála
zhruba 11 mil. Kč.

Byla zahájena výstavba tělocvičny u ZŠ Medlov, která bude sloužit jako
víceúčelová hala k široké škále sportů (celkové náklady akce jsou plánovány na 24 mil.
Kč s tím, že v roce 2005 byla realizována část akce ve výši cca 13 mil. Kč).

Další akcí obce v roce 2005 bylo vybudování splaškové kanalizace Medlov –
Zadní Újezd a kanalizačních přípojek v ceně zhruba 10 mil. Kč a zahájení výstavby
inženýrské sítě a komunikace pro
lokalitu rodinných domů za
Mateřskou školkou ve výši 3 mil. Kč.

Dále obec Medlov
vybudovala chodník podél hlavní
silnice, nechala si vypracovat
projektovou dokumentaci pro ÚŘ na
stavbu cyklostezky ve směru na
Uničov, projektovou dokumentaci
pro ÚŘ na výstavbu rodinných
domů v Hlivicích, vybudovala novou
zastávku autobusů, opravila kapli
v Hlivicích a zahájila výstavbu
místní komunikace „úvoz“ v Medlově. Mateřská školka Medlov

MEDLOV          Počet obyvatel: 1 548
Medlov 194, 783 91
Starosta: Bohumír Berger
E-mail: obec.medlov@volny.cz
Tel.: 585 031 060



Svazek obcí mikroregionu Uničovsko
Masarykovo náměstí 1
783 91  Uničov www.mikroregion.unicovsko.cz

13

2006

2005

Obec se podílela částkou 700 tis. Kč na opravě místních komunikací
(obrubníky…), kterou spolufinancoval 3 miliony Olomoucký kraj, v obci byla také rozšířena
síť nízkého napětí s náklady 400 tis. Kč.

Obec iniciovala přípravu projektu úprav vyhlídky na Bradle, za tímto účelem byly
vypracovány dvě projektové dokumentace – Úpravy vyhlídky Bradla a návrh naučné
stezky, která by měla vést z Libiny do Nové Hradečné.

V obci proběhla v roce 2005 výstavba veřejného osvětlení za cca 380 tis. za
pomocí dotace POV 170 tis. Kč.

NOVÁ HRADEČNÁ         Počet obyvatel: 760
Nová Hradečná 193, 783 84
Starosta: Ing. Tomáš Müller
E-mail: obec@hradecna.mcs.cz
Tel.: 585 032 264
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V roce 2006 Obec Oskava zahájila a dokončila investiční akci "Rekonstrukce objektů
ZŠ" za 15,6 mil. Kč. Pokračovala výstavba kanalizace v Mostkově (v roce 2006
investováno 13,5 mil Kč), celkem od počátku výstavby 27 mil. Kč.

Mezi nejdůležitější kulturní a sportovní akce v roce 2006 můžeme zařadit 4
společenské plesy - Mysliveckého sdružení Oskava, Mysliveckého sdružení Mostkov, ples
Obecního úřadu a Sportovní ples. Dále proběhlo setkání zástupců obce se seniory v
kulturním domě za účasti taneční skupiny a žákovský turnaj o pohár starosty obce
Oskava.

        V roce 2005 byla zahájena výstavba kanalizace v Mostkově s celkovými náklady 30
mil. Kč (další etapa pokračuje i letos, v roce 2005 vynaloženo již cca 13 mil. Kč).

OSKAVA              Počet obyvatel: 1 437
Oskava 112, 788 01
Starosta: Radomil Brada
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Tel.: 583 233 556
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Mezi nejvýznamnější investiční akce obce v roce 2006 můžeme zařadit
rekonstrukci a monitoring vodovodní a kanalizační sítě (1,7 mil. Kč), opravu nebo
výstavbu nových komunikací k novým RD (1 mil.Kč), dále rekonstrukci travnaté plochy
fotbalového hřiště (300 tis.),  osazení nových vrat do Hasičské zbrojnice (200 tis.),
výsadbu zeleně kolem DPS (150 tis. Kč).

Obec si v roce 2006 nechala zpracovat marketingovou studii na podporu rozvoje
cestovního ruchu s názvem „Živá Historie“ -  v rámci
několikaetapového projektu „Krajina tří srdcí“, který je
zaměřen na rozvoj celé turistické oblasti. Bylo vytvořeno logo
projektu, spuštěny internetové stránky a vydáno informační CD.
Náklady na tento projekt z programu SROP byly 1,2 mil Kč.

První sobotu v září 2006 Paseka slavila 680. výročí od první písemné zmínky obce,
k této události vydala knihu. Pro pasecké občany byla připravena veselice s cimbálovou
muzikou s bohatým občerstvením.

V roce 2005 obec realizovala proti-
povodňová opatření, vybudovaly se nové
záchytné příkopy a čistily se meze a příkop
(náklady 230 000 Kč). Obec investovala 620
tis. Kč do opravy Kulturního domu - jedná
se o další etapu jeho celkové rekonstrukce -
za pět let bylo investováno již 6 mil.Kč.

Další investiční akcí byla
modernizace interieru, rekonstrukce
sociálního zařízení atd. zdravotního
střediska s náklady 410 tis. Kč.  Na péči o
vzhled obce a veřejnou zeleň obec poskytla
630 000Kč z rozpočtu a na bytové
hospodářství bezmála 2 mil. Kč.

      Zdravotní středisko Paseka

PASEKA          Počet obyvatel: 1 192
Paseka 17, 78397
Starosta: Jiří Blažek
E-mail: paseka@unicovsko.cz
Tel.: 585 039 272
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V obci byl vybudován nový chodník a lávka přes Hlavnici, opraven chodník
v centru obce, u Obecního úřadu byl umístěn přístřešek pro kola. V lokalitě Berounka
byly vybudovány inženýrské sítě pro 16 rodinných domů. Byla také zrestaurována
socha sv. Jana Nepomuckého na návsi a Pomník padlým u kostela sv. Václava.

Obec je sponzorem kulturních a sportovních akcí, uskutečnil se např. turnaj
v ženské kopané (O pohár starostky), v září se konal již čtvrtý ročník Závodu mopedů.

V roce 2005 byl v obci zaveden bezdrátový internet za 35 tis. Kč, vybudována
lávka přes Hlavnici a chodník (380 tis. Kč), přechod pro chodce u OÚ (130 tis.). Dále
byla opravena nejhorší část kostkové silnice za částku 1,2 mil. Kč za přispění
Olomouckého kraje. Obec požádala Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na vybudování
infrastruktury v lokalitě "Berounka“.

PŇOVICE   Počet obyvatel: 838
Pňovice 187, 784 01
Starostka: Mgr. Ludmila Zavadilová
E-mail: ou@pnovice.cz
Tel.: 585 380 069
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Významnou investiční akcí obce byla
oprava kulturně společenského zařízení
s náklady 400 tisíc  Kč.

Oprava kulturně-společ.zařízení

Obec v roce 2005 provedla generální opravu veřejného osvětlení s dotací
187 000,- Kč z POV.

STRUKOV     Počet obyvatel: 162
Strukov 33, 784 01
Starosta: Jiří Hubáček
E-mail: ou.strukov@iol.cz
Tel.: 585 380 266



Svazek obcí mikroregionu Uničovsko
Masarykovo náměstí 1
783 91  Uničov www.mikroregion.unicovsko.cz

18

2006

2005

Druhou etapou pokračuje
výstavba kanalizace (proinv. 25
mil. Kč). V tomto roce byla také
rekonstruována Základní škola
za 630 tis. Kč
a objekt Technických služeb obce
za 250 tisíc (sociální zařízení
a šatny). S celkovými náklady 75
tis. Kč byly také opraveny dvě
památky místního významu –
Boží muka ve směru na Troubelice
a umístěn nový pamětní kříž
u Mirotínka.

Obec prováděla v roce 2005 protipovodňové opatření (Oskava) s celkovými
náklady 2,7 mil. Kč.

V roce 2005 obec realizovala v rámci dotačního programu POV opravu sociálního
zařízení ve staré budově ZŠ Šumvald za cca 380 tis. Kč.
Do budoucna je plánována kanalizace za zhruba 73 mil. Kč na kterou obec požádala
o dotaci.

Protipovodňové úpravy Oskavy (Šumvald)

ŠUMVALD                           Počet obyvatel: 1 745
Šumvald 17, 783 85
Starosta: František Hönigschmied
E-mail: sumvald@sumvald.cz
Tel.: 585 041 258
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Obec v roce 2006 investovala do infrastruktury na výstavbu 21 rodinných domů
v lokalitě za Štoksovým v Troubelicích (15 mil. Kč), další 1,3 mil. do oprav místních
komunikací. 530 tis. stála výsadba veřejné zeleně v obci, za pořízení projektové
dokumentace na odkanalizování místní části Pískov zaplatila obec 550 tis. Kč.

   Infrastruktura pro výstavbu RD        Výsadba veřejné zeleně

Nejvýznamnější investiční akcí obce byla výstavba domu podporovaného bydlení
s 19 byty za 26 mil. Kč.

Dále probíhala rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Troubelice a Pískov, byl
vybudován bezdrátový rozhlas v obci Troubelice a místních částech, rekonstruováno WC
v mateřské škole.

Dům podporovaného bydlení Troubelice

TROUBELICE         Počet obyvatel: 1 861
Troubelice 352, 783 83
Starosta: Ondřej Plačko
E-mail: troubelice@troubelice.cz
Tel.: 585 032 108
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Nejvýznamnější investiční akcí bylo
dokončení rekonstrukce a přístavby
Základní školy (vývařovna, jídelna a
specializované učebny) – celkové náklady
na stavbu činily 24 mil. Kč.

Další akcí byla přístavba
hygienického zařízení pro kulturní
středisko v části obce Rybníček s náklady
914 tis. Kč.

       Rybníček – kulturní středisko           Základní škola Újezd

V roce 2005 byla dokončena stavba
vodovodu a tlakové kanalizace a ČOV pro
všechny místní části obce
v hodnotě cca 70 mil. Kč.

               ČOV (součást tlakové kanalizace)

ÚJEZD           Počet obyvatel: 1 380
Újezd 83, 783 96
Starosta: Petr Přichystal
E-mail: ouujezd@ujezd.mcs.cz
Tel.: 585 035 119
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Obci byla poskytnuta dotace POV 200 tis. Kč – tu investovala do opravy části
chodníků s celkovými náklady 507.915,- Kč. Za náklady 224 tis. byla opravena hřbitovní
zeď, za 224 tis. vybudována autobusová zastávka. Dále byl opraven pomník svobody
na návsi za 65 tis. Kč a pořízeny lavičky a odpadkové koše za 188 tis. Kč.

V roce 2005 v obci proběhla oprava obecní kaple - kaple byla podřezána proti
vlhkosti a byla renovována  okna, oprava stála cca 378 tis. Kč (z toho 200 tis. činila dotace
POV). Dalším investičním výdajem v r. 2005 bylo pořízení bezdrátového rozhlasu
v hodnotě cca 290.000,- Kč. Další neinvestiční akcí byla údržba lip na návsi - odborné
ořezání, vykácení 8 ks přestárlých a nebezpečných stromů a výsadba 7 ks nových stromů,
cena této akce byla cca 289.000,- Kč.

ŽELECHOVICE           Počet obyvatel:  223
Želechovice 1, 783 91
Starosta: Miroslav Hejný
E-mail: obec.zelechovice@volny.cz
Tel.: 585 054 528
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V roce 2006 byla pořízena čistící stanice vody na koupališti s  náklady téměř
1,260 mil. Kč. Druhou etapou pokračovala rekonstrukce chodníků (639 tis. Kč), bylo
oploceno dětské hřiště (45 tis. Kč) a v budově Obecního úřadu byla provedena výměna
oken a dveří za plastová (83 tis. Kč). Ze společenských akcí konaných v roce 2006
můžeme jmenovat dva plesy, dětský den, hody sv. Marty a také tradiční tenisový turnaj.
V roce 2007 by měly být spuštěny první samostatné webové stránky obce.

Obec Žerotín v roce 2005 zahájila rekonstrukci chodníků vedoucích přes obec.
V první etapě byla zrekonstruována asi 1/4 chodníků nákladem 428 tis. Kč (200 tis. dotace
z POV, zbytek z rozpočtu obce). Byla zahájena rekonstrukce koupaliště (1. etapa
v hodnotě 300 tisíc Kč) a oprava místní kaple v hodnotě 128 tis. Kč. Bylo zrekonstruováno
střešní úžlabí na kulturním domě v hodnotě 120 tis. Kč a také bylo vybudováno dětské
hřiště.

ŽEROTÍN Počet obyvatel: 459
Žerotín 13, 783 11
Starosta: Josef Motáň
E-mail: obec.zerotin@worldonline.cz
Tel.: 585 380 267


