SVAZEK OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES
Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá
tel.: +420 720 293 803/ +420 353 618 752
IČ: 63552841
e-mail: soslpov@seznam.cz
www.krajzivychvod.cz

Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 20. 6. 2018 – Mnichov
Přítomní:
Marie Šašková – Otročín, Vít Červenka – Teplá, Martin Frank – Krásné Údolí, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby,
Marie Nechutná – Úněšov, Jan Orosz - Krsy, Jiří Křenčil - Mnichov, Radan Večerka – Stružná, Miroslav Egert –
Bochov, Olga Haláková – Bečov nad Teplou
Hosté:
manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS Kraj živých vod – Kamila Prchalová

1) Organizační záležitosti
Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.
Zapisovatel návrh: pí. Turková
Ověřovatelé návrh: p. Vít Červenka a p. Olga Haláková
Návrh usnesení:
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 20.6.2018 byla zvolena p.
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Vít Červenka a pí. Olga Haláková
Hlasování.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Schválení programu
Předsedkyně SOSL M. Šašková vyzvala zúčastněné ke schválení bodů programu:
- Organizační záležitosti SOSL
- Účetní záležitosti SOSL
- Aktuality v SOSL
- Informace a aktuality v MAS Kraj živých vod
- Projednání připravovaných projektů a akcí SOSL
Návrh usnesení:
Členové SOSL schvalují program schůze.
Hlasování.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Účetní záležitosti SOSL
Nebylo nic aktuálně projednáváno.
4) Aktuality SOSL
a) Členové SOSL byli požádáni o aktualizaci projektových záměrů svých obcí a seznamu aktualizace
strategických plánů. Členové byli vyzváni k ZASLÁNÍ AKTUALIZACE ZÁMĚRŮ a seznamu aktualizace
strat. Plánů do 31.8.2018 na soslpov@seznam.cz M. Turkové. Lze zaslat i strategické plány obcí, resp.
pouze aktualizace tabulek schválených projektových záměrů obcí/měst. Viz příloha č. 4.

b) Letošní studijní cesta je naplánována do Šluknovského výběžku v termínu 18.-20.9.2018. M. Turková
zajistí program, dopravu, ubytování, který bude všem rozeslán během srpna 2018.
c) Členové byly informováni o zapojení MŠ, ZŠ a ZUŠ z regionu do aktivit Místního akčního plánu II.
Pozvánky na akce jsou rozesílány ředitelům, pokud se týkají také zřizovatelů i jim. Dále informovala o
možnostech ZŠ a MŠ a ZUŠ, které se mohou zapojit do projektů Šablony II.
d) M. Turková zhodnotila návštěvu zásupců MAS Region Haná, která navštívili region SOSL dne 29.-31.5.
Poděkovala za účast zapojeným starostům z Nevřeně, Otročína, Bečova nad Teplou a Ovesných Kladrub.

5) MAS Kraj živých vod
a) P. Orosz a pí Prchalová informovali o stavu SCLLD MAS KŽV.
Byly podány informace o stavu výzev v programových rámcích PRV, OPZ, IROP.
b) MAS KŽV ve spolupráci se SOSL podala žádost o projekt na realizaci Příměstských táborů na území
MAS Kraj živých vod – žádost uspěla ve věcném hodnocení a prošla Závěrečným ověřením
způsobilosti
na
ŘO.
Čeká se na vydání právního aktu. Příměstké tábory poběží letos v létě v Ovesných Kladrubech, Nevřeni
a Bečově nad Teplou, v příštím roce ještě ve Stanovicích. Tábory jsou již téměř zcela naplněny, je velký
zájem.
6) Projednávání připravovaných projektů a akcí SOSL
a) M. Turková podala informace o úspěšnosti projektů jednotlivých obcí a SOSL v dotačních titulech POV
MMR, MZe a POV Karlovarského Kraje.
Dotace POV Manažer – schváleno 350 000 Kč, Cyklo – schváleno, Kultura neschváleno a Cestovní ruch
schváleno. Čeká se na vydání právního aktu. Dotace z MMR – projekt Náš region – neuspěla, 1. náhradník.
Návrh usnesení:
Členové SOSL schvalují realizaci projektů v souladu s podmínkami schválených dotací.
Hlasování.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) M. Turková a K. Prchalová informovali o neúspěšné výzvě z programu OPZ na Podporu zaměstnanosti.
Výkonná rada navrhla projekt, který by mohl SOSL realizovat ve spolupráci s několika členskými obcemi
týkající se problematiky zaměstanosti. Návrh projektu:
Zajisiti pracovní četu 3+1 vedoucí osoba: činnosti – drobné práce pro zemědělce, pro obyvatele, zajištění
nákupu strojů, zařízení a vyškolení, dále možnost rozšíření sociální péče pro občany – zajištění svozu na
nákupy a k lékaři pro obyvatele z regionu – zajištění pozice pro 1 osobu a automobil, vyškolení osob.
M. Turková zjistí bližší podmínky dotace. Bude projednáno na dalším zasedání.
c) M. Turková pravidelně rozesílá informace o aktuálních dotačních možnostech obcích z EU i národních
dotací – v případě zájmu o přesnější informace k dotacím či pomoc se zpracováním projektu zasílat na M.
Turkovou
d) M. Turková pravidelně rozesílá informace o aktuálních dotačních možnostech obcích z EU i národních
dotací – v případě zájmu o přesnější informace k dotacím či pomoc se zpracováním projektu zasílat na M.
Turkovou
e) Zajištění obnovy Cyklomobiliáře zajistí pro SOSL organizace MAS Kraj živých vod, z.s.
Návrh usnesení:
Členové SOSL schvalují zajištění obnovy cyklomobiliáře dle žádosti a podmínek schválené dotace
z Karlovarského kraje organizací MAS Kraj živých vod, z.s. ve výši schválených prostředků včetně povinného
spolufinancování dle podmínek dotace.
Hlasování.
PRO: 10

f)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na září 2018 v Ovesných Kladrubech.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Ověřil: V. Červenka, O. Haláková

za Svazek obcí Slavkovský les
Marie Šašková, předseda svazku

