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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, kteří chtěli zajistit řešení problémů regionu
a společně přispět k rozvoji oblasti. 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.

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO

V roce 2001 byla ve spolupráci s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy
zpracována Strategie mikroregionu Uničovsko s platností na období 10 let. Obsahuje
rozbor situace ve vztahu k hlavním záměrům rozvoje mikroregionu, analýzu silných a
slabých stránek SWOT a strategii v jednotlivých oblastech rozvoje.
Cílem tohoto koncepčního materiálu je přesně a přehledně zformulovat, popsat a
uspořádat priority v jednotlivých oblastech rozvoje mikroregionu Uničovsko. Strategie
mikroregionu Uničovsko je v souladu se strategickými dokumenty vyšších úrovní,
naplňuje jejich priority.

Hlavní záměry mikroregionu na 10 let a rozbor situace jsou popsány v 9 rozvojových
bodech:
1. Řešení nezaměstnanosti, podpora podnikání
2. Dopravní obslužnost, řešení cyklostezek
3. Odpadové hospodářství
4. Technická infrastruktura včetně údržby místních komunikací
5. Komunikace a informovanost uvnitř i vně mikroregionu
6. Sociální služby v regionu
7. Rozvoj vzdělanosti, stabilizace mladých lidí a rozvoj občanské společnosti
8. Rozvoj cestovního ruchu
9. Revitalizace krajiny, protipovodňové úpravy, úpravy návsí

Tyto hlavní záměry vyplynuly ze zpracované SWOT analýzy, z projektu rozvoje
Uničovska a z diskuse se samosprávnými činiteli obcí, s podnikateli a z šetření a
pozorování.

Mikroregion Uničovsko působil do roku 2004 na základě dohody starostů jako volné
sdružení obcí. Na upozornění  pracovníků z Krajského úřadu Olomouckého kraje , že je
nutné se sdružit se podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  jednak  pro  čerpání dotací z Programu obnovy venkova i čerpání dotací z
EU vznikl k 1. 1. 2005 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko.
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 Orgány svazku obcí mikroregionu Uničovsko
Předseda svazku: Ing. Jarmila Kaprálová – starostka města Uničov
Místopředseda svazku:     Ondřej Plačko – starosta obce Troubelice
Členové rady: Bohumír Berger – starosta obce Medlov

Ladislav Koláček – starosta obce Dlouhá Loučka
Jiří Blažek – starosta obce Paseka

Účetní agendu vede účetní obce Nová Hradečná.
Sídlo:
Masarykovo náměstí 1
783 91 Uničov
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Hodnocení spolupráce Mikroregionu Uničovsko v roce 2005

Sídlo:
Masarykovo náměstí 1
783 91 Uničov

Orgány svazku obcí mikroregionu Uničovsko
Předseda svazku: Ing. Jarmila Kaprálová – starostka města Uničov
Místopředseda svazku: Ondřej Plačko – starosta obce Troubelice
Členové rady: Bohumír Berger – starosta obce Medlov

Ladislav Koláček – starosta obce Dlouhá Loučka
Jiří Blažek – starosta obce Paseka
Účetní agendu vede účetní obce Nová Hradečná.

Mikroregion Uničovsko v roce 2005 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 2004.

Plnění úkolů pro rok 2005:
- Zabezpečit ekonomické a administrativní záležitosti spojené se vznikem Svazku

obcí mikroregionu Uničovsko
- Připravit společný projekt na čerpání prostředků z Evropské Unie
- Rozvíjet kulturní spolupráci mezi obcemi
- Prohlubovat znalosti samospráv obcí z veřejné správy
- Úzce spolupracovat na realizaci priorit mikroregionu v oblasti údržby a opravy

komunikací

V roce 2005 se uskutečnila 4 jednání valné hromady a 10 jednání rady Svazku obcí
mikroregionu Uničovsko. Při těchto setkáních se mimo výše zmíněné řešily společné
problémy  z oblasti státní správy.

Spolupráce starostů členských obcí mikroregionu spočívala v roce 2005 v následujících
oblastech.

1) Předkládání projektů v rámci dotací a grantů
V rámci mikroregionu byly podány následující projekty:

- POV 2005 – „Manažer projektů Svazku obcí mikroregionu Uničovsko“
(poradenství, prezentace informací o strukturálních fondech EU a jiných
dotačních programech obcím, asistence při přípravě projektů a záměrů,
poznávací seminář pro zástupce obcí)
- získána dotace ve výši 100 tis. Kč

- SROP – „Propagační materiály mikroregionu Uničovsko“ – v rámci grantového
schématu Olomouckého kraje Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu (zhotovení turistického informačního systému,
propagačních materiálů, marketingové strategie, rozvoje cyklotras
mikroregionu a rekonstrukce internetových stránek mikroregionu)



5

- získána dotace ve výši 747 900 Kč
- POV 2006 - návrh společného projektu SOMU na rok 2006 – „Společný

rozvojový projekt  mikroregionu Uničovsko“ (zajištění poradenské
činnosti pro obce, společného projektu mikroregionu, aktualizace Strategie
rozvoje mikroregionu a Programy obnovy jednotlivých obcí)
- požadovaná dotace 300 tis.

2) Oblast kulturních a sportovních aktivit
- 20. května se konaly Hry bez hranic na hřišti v Dlouhé Loučce, které pořádala obec

Dlouhá Loučka ve spolupráci s DDM Uničov
- regionální přehlídka pěveckých sborů „Zpívá každá dědina“ konaná v Uničově 17.–

18.3.2005
- sportovně společenská akce „Sportuj s krajem“ konaná dne 24.9.2005 v Uničově,

kde se prezentovaly regionální organizace, zájmové spolky a sdružení kraje,
možnost prezentace měly i organizace obcí SOMU

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
Medlov požádala o poskytnutí půjčky na vybavení Mateřské školy v obci ve výši 250 tis.
Kč.

4) Příprava na čerpání prostředků z EU

- V rámci projektu POV 2005 „Manažer projektů Svazku obcí mikroregionu Uničovsko“
byla obcím k dispozici firma zajišťující poradenství, prezentaci informací o
strukturálních fondech EU a jiných dotačních programech obcím, asistence při
přípravě projektů a záměrů.

- V září město Uničov uzavřelo Smlouvu o partnerství s Olomouckým krajem
v projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje v rámci priority č. 3.3
Společného regionálního operačního programu – „Posílení kapacity místních a
regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“ a zřídilo funkci
euromanažera, který má poskytovat informační servis a poradenství k problematice
strukturálních fondů EU apod. na území správního obvodu  obce s rozšířenou
působností.

5) Ostatní

- dne 16.6.2005, 2. 12. 2005 se v rámci jednání valné hromady uskutečnila
konzultační porada „Den s obcemi“ týkající se výkonu státní správy

- dne 4.10.2005  se uskutečnilo jednání starostů  mikroregionu    ve věci dopravní
obslužnosti na území mikroregionu pro rok 2006, kterého se zúčastnili pracovníci
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ v Olomouci
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6. Hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko 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
stanovami svazku. Dalším zdrojem jsou případné dotace, které SOMU získá v rámci
dotačních titulů vyhlašovaných Olomouckým krajem případně ministerstvy. Vlastní podíl
k takto získaným dotacím musí jednotlivé obce složit formou mimořádných příspěvků.
V roce 2005 uspěl SOMU v rámci projektu Program obnovy venkova.
Rozpočet svazku byl v roce 2005 následující:
Příjmy 1 355 223  Kč
Výdaje    481 245  Kč
Zůstatek k 31. 12.    873 978 Kč

7. Úkoly pro rok 2006

1) Realizovat program POV 2006
2) Realizovat a vyhodnotit projekt „Propagační materiály mikroregionu Uničovsko“
3) Aktualizovat Strategii mikroregionu Uničovsko
4) Aktualizovat Programy obnovy jednotlivých obcí
5) Realizovat poznávací seminář starostů
6) Připravit projektovou dokumentaci rozhledny nebo úpravy okolí skály Bradlo
7) Rozvíjet kulturní a sportovní spolupráci mezi obcemi
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Významné investice v obcích mikroregionu v roce 2005

UNIČOV
Počet obyvatel: 12 309
Starostka: Ing. Jarmila Kaprálová
Masarykovo nám. 1, 783 91, Uničov
E-mail: mu@unicov.cz
Tel.: 585 088 111

Nejvýznamnější investicí města dokončenou v roce 2005 byla výstavba krytého
plaveckého bazénu za téměř 57 milionů Kč. Pro veřejnost byl slavnostně otevřen 15.
prosince.
I přes neúspěch při podání žádosti na projekt „Živá historie královského města Uničov“
pokračovala rozsáhlá oprava mariánského sloupu, do nových prostor se přestěhovala
městská knihovna. Byla rozšířena síť cyklostezek a smíšených komunikací (cyklostezka
Hrdinů – Šumperská s náklady 4,4 mil. Kč), byla provedena úprava křižovatky ulic
Litovelská – Hrdinů (1,1 mil. Kč), rekonstruována a postavena dětská hřiště ve městě
i v jeho místních částech. Významným počinem bylo také zavedení vysokorychlostního
internetu do městské knihovny a knihoven v místních částech za téměř 1,1 mil. Kč, na
který město získalo dotaci z evropských fondů.

Plavecký bazén Uničov Cyklostezka Hrdinů-Šumperská v Uničově

Městská knihovna Uničov – zavedení internetu Křižovatka ulic Litovelská – Hrdinů v Uničově
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DLOUHÁ LOUČKA
Počet obyvatel: 1 816
Starosta: Ladislav Koláček
1. Máje 116, 783 86
E-mail: obec@dlouhaloucka.cz
Tel.: 585 037 054

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).

LIPINKA
Počet obyvatel: 222
Starosta: Mgr. Jiří Lukas
Lipinka OÚ, 783 83
E-mail: obec.lipinka@cbox.cz
Tel.: 583 435 179

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.

MEDLOV
Počet obyvatel: 1 545
Starosta: Bohumír Berger
Medlov 194, 783 91
E-mail: obec.medlov@worldonline.cz
Tel.: 585 031 060

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).

Mateřská školka Medlov
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.
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NOVÁ HRADEČNÁ
Počet obyvatel: 751
Starosta: Ing. Tomáš Müller
Nová Hradečná 193, 783 84
E-mail: obec@hradecna.mcs.cz
Tel.: 585 032 264

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

OSKAVA
Počet obyvatel: 1 445
Starosta: Radomil Brada
Oskava 112, 788 01
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Tel.: 583 233 556

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).

PASEKA
Počet obyvatel: 1 173
Starosta: Jiří Blažek
Paseka 17, 78397
E-mail: paseka@unicovsko.cz
Tel.: 585 039 272

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 miliony Kč.

  Zdravotní středisko Paseka

PŇOVICE
Počet obyvatel: 845
Pňovice 187, 784 01
Starostka: Mgr. Ludmila Zavadilová
E-mail: pnovice@nextra.cz
Tel.: 585 380 069

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“.
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STRUKOV
Počet obyvatel: 153
Starosta: Jiří Hubáček
Strukov 33, 784 01
E-mail: ou.strukov@iol.cz
Tel.: 585 380 266

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

ŠUMVALD
Počet obyvatel: 1 752
Starosta: František Hönigschmied
Šumvald 17, 783 85
E-mail: sumvald@sumvald.cz
Tel.: 585 041 258

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)
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TROUBELICE
Počet obyvatel: 1 821
Starosta: Ondřej Plačko
Troubelice 352, 783 83
E-mail: troubelice@troubelice.cz
Tel.: 585 032 108

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

ÚJEZD
Počet obyvatel: 1 371
Starosta: Jan Fic
Újezd 83, 783 96
E-mail: ouujezd@ujezd.mcs.cz
Tel.: 585 035 119

V roce 2005 byla dokončena stavba vodovodu a tlakové kanalizace a ČOV pro všechny
místní části obce. Tyto stavby v hodnotě cca 70 mil. Kč zatížily obec natolik, že další
stavby budou muset chvíli počkat.

Čistička odpadních vod (součást tlakové
kanalizace)

Vodojem v místní části Haukovice
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ŽELECHOVICE
Počet obyvatel: 216
Starosta: Miroslav Hejný
Želechovice 1, 783 91
E-mail: obec.zelechovice@volny.cz
Tel.: 585 054 528

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.

ŽEROTÍN
Počet obyvatel: 446
Starostka: Marie Krejčí
Žerotín 13, 783 11
E-mail: obec.zerotin@worldonline.cz
Tel.: 585 380 267

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.


