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Zápis z jednání zástupců obcí SOSLPOV dne 23. září 2015 v 10:00 hodin  
Otročín – Hospoda 
 
Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann, M. Klepal – Teplá, Miroslav Egert – Bochov, Olga 
Haláková – Bečov nad Teplou, Radan Večerka – Stružná, Martin Frank – Krásné Údolí, Jan 
Matoušek – Bezvěrovk, Jan Orosz – Krsy, Michal Vaněk – Všeruby, Václav Konstantinovič – 
Úterý, Hosté: manažer SOSLPOV – Martina Turková, MAS Kraj živých vod – Kamila Prchalová 
 

1) Zahájení: 
Předsedkyně SOSLPOV informovala o změně manažera SOSLPOV. Dne 1. 9. 2015 nastoupila na 
místo manažera Svazku obcí Slavkovský les Mgr. Martina Turková, tel. 720 293 803, email: 
soslpov@seznam.cz 
 

2) Předsedkyně SOSLPOV vyzvala zúčastněné k hlasování o RO č. 3/2015, č. 4/2015  
 
Usnesení:  
Členové SOSLPOV schválili rozpočtová opatření č. 3/2015 a č. 4/2015  
 
Hlasování. 
PRO:  10                                                        PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

3) Zplnomocnění předsedkyně svazku provádět RO bez omezení bylo doporučeno kontrolní 
skupinou při přezkumu hospodaření SOSLPOV. Jedná se o zaktualizování dokumentu.  
 
Usnesení:  
Členové SOSLPOV zplnomocňují předsedkyni svazku k provádění rozpočtových opatření bez 
omezení.  Provedená rozpočtová opatření budou dána na vědomí zástupcům členských obcí na 
nejbližší schůzi SOSLPOV.  
 
Hlasování: 
PRO:  10                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

4) M. Turková podala informaci o realizované studijní cestě do mikroregionu Český les, který se 
uskutečnil ve dnech 9. - 11. 10. 2015. 
 



5) M. Turková informovala o připravovaném projektu MAP – Místní akční plán – strategie rozvoje 
MŠ a ZŠ. ORP Karlovy Vary připravuje MAP v rámci svého regionu, MAP za náš region zpracovává 
MAS Sokolovsko, konzultantem pro MAP za náš region bude Martina Turková. MAP se týká 
rozvoje MŠ a ZŠ, investiční záměry škola musí být zapracovány v MAPech, aby mohly poté žádat 
dotace v rámci IROP. Obce byly požádány o spolupráci a předání informace školám v regionu, 
které dostanou do konce roku dotazníky z MŠMT, nutné vyplnit.  

 
6) K. Prchalová podala informace o alokaci finančních prostředků administrovaných 

prostřednictvím MAS Kraj živých vod v období 2014 -2020 IROP, PRV, OP ZP, OPZ – 
předpokládané dotační výzvy a naše možnosti. Informace o alokacích na jednotlivé programy a 
podporovaných aktivitách viz zaslané prezentace (email s pozvánkou na setkání). 
 

- Zástupci obcí byli vyzváni k aktualizaci svých projektů v obcích. Během října proběhnou osobní 

schůzky na obcích s K. Prchalovou a M. Turkovou.  

 

7) K. Prchalová podala informaci o termínech vyúčtování dotací za rok 2015.  

 

8) MAS Kraj živých vod bude zpracovávat kalendář Kraj živých vod 2016, K. Prchalová vyzvala 

starosty k zaslání termínů akcí a fotografií, které se do kalendáře použijí. Termín do 15.10.2015!!  

Dále byly zástupci obcí požádáni o nahlášení počtu kusů požadovaných kalendářů na 

krajzivychvod@seznam.cz. 

 

9) 28. října 2015 proběhne každoroční DEN ŽIVÝCH VOD letos 10. jubilejní ročník, původně měl Den 

živých vod probíhat v Pramenech. Náhradní varianta Bečov nad Teplou. Všichni jsou srdečně 

zváni. Plakát viz příloha. 

 

10)  Informace o probíhajících projektech SOSLPOV a MAS Kraj Živých vod 

 
11)  Informace o ocenění obcí z mikroregionu v rámci soutěže Vesnice roku – Zelená stuha za péči o 

veřejnou zeleň a životní prostředí  –  Ovesné Kladruby, Modrá stuha za spolkový život  – Obec 

Otročín, Zlatá cihla za rekonstrukci kostela Sv. Vavřince a diplom za rozvíjení lidových tradic – 

obec Krásné Údolí. Všem gratulujeme! 

 
12) Další schůzka je naplánována na prosinec 2015. 

 
 
     za Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 
       Marie Šašková, předseda sdružení 


