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Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 5. 12. 2018 – Krsy 
 

Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Michal Vaněk - Všeruby, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby, 
Marie Nechutná – Úněšov, Jan Orosz - Krsy, Miroslav Egert – Bochov, Olga Haláková – Bečov nad Teplou, Jan 
Matoušek – Bezvěrov, Štěpánka Bejčková – Nevřeň, Radan Večerka – Stružná, Jiří Křenčil – Mnichov, Martin Frank 
– Krásné Údolí, František Rýdl - Zahrádka 
Hosté:  
manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS Kraj živých vod – Kamila Prchalová, manažer MAS Kraj 
živých vod – Jiří Šindelář, manažer PRV SCLLD MAS Kraj živých vod – Marek Belza 

 
1) Organizační záležitosti 

Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.  
Zapisovatel návrh: pí. Turková 
Ověřovatelé návrh: p. Karel Hermann a pí. Aurelie Skřivanová 
 
Návrh usnesení: 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 5.12.2018 byla zvolena p. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Karel Hermann a pí. Aurelii Skřivanovou 
 
Hlasování. 
PRO:  14                                PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
2) Schválení programu 

Předsedkyně SOSL M. Šašková vyzvala zúčastněné ke schválení bodů programu: 
- Organizační záležitosti SOSL 
- Účetní záležitosti SOSL 
- Aktuality v SOSL 
- Stanovy 
- Informace a aktuality v MAS Kraj živých vod  
- Projednání připravovaných projektů a akcí SOSL 

 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují program schůze. 
 
Hlasování. 



 

PRO:  14                                   PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
3) Účetní záležitosti SOSL 

 
a) Návrh rozpočtu na rok 2019 

P. Šašková podala informaci o návrhu rozpočtu na rok 2019. Všem zaslán k vyvěšení, rozpočet je 
sestaven jako vyrovnaný, závazným ukazatelem jsou jednotlivé paragrafy viz příloha č. 1 zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schválili bez výhrad návrh rozpočtu SOSL na rok 2019, který je sestaven v paragrafech jako 
vyrovnaný, viz příloha č. 1 zápisu. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Inventarizace majetku SOSL 
Předložen plán inventarizace majetku za rok 2018 viz příloha č. 2 zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL odsouhlasili složení inventurní komise pro inventarizaci majetku SOSL na rok 2018 s 
termínem provedení prací do 18.1.2019 viz příloha č. 2 zápisu. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                                             PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 
Zástupci SOSL berou na vědomí RO č. 4/18, viz. příloha 3 zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL berou na vědomí RO č. 4/18 bez výhrad viz. příloha 3 zápisu. 
 
Hlasování. 
PRO:  14                                     PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
d) Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 

Zástupci SOSL berou na vědomí RO č. 5/18, viz. příloha 4 zápisu. 



 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL berou na vědomí RO č.5/18 bez výhrad viz. příloha 4 zápisu. 
 
Hlasování. 
PRO:  14                                   PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

4) Stanovy 
 
a) Dne 1.11.2018 byla doručena Žádost o ukončení členství ve Svazku obcí Slavkovský les Obce Chodov. 
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL přijali ukončení členství Obce Chodov. Členství v SOSL bude ukončeno dle Stanov ke dni 
31.12.2018. Žádost o ukončení členství je přílohou zápisu.  
 
Hlasování: 
PRO:  14                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
b) Výkonná rada SOSL navrhla zapracování nového bodu do Stanov Svazku obcí Slavkovský les. 
 
Návrh usnesení: 
Do Stanov Svazku obcí Slavkovský les bude zapracován do oddílu č. VI. Práva a povinnosti členů svazku článku 
č. 2 Každý člen svazku má zejména povinnost – bude zapracován nový bod g) Členské obce SOSL jsou povinny 
zajistit zveřejnění dokumentů týkajících se hospodaření SOSL zákonem stanoveným způsobem.  
 
Hlasování: 
PRO:  14                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Aktuality SOSL 
 

a) Úkol: Manažer SOSL zapracuje a upraví stanovy dle schválených usnesení v bodu 4a a 4b tohoto zápisu a 
zašle aktuální znění Stanov na Krajský úřad. 
  

b) 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 
strategických plánů do 31.1.2019 na soslpov@seznam.cz M. Turkové. Od většiny obcí manažer neobdržel 
aktualizaci záměrů. Termín prodloužen do 31.1.2019. Lze zaslat i strategické plány obcí, resp. pouze 
aktualizace tabulek schválených projektových záměrů obcí/měst. Viz příloha č. 4. 
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Na schůzce manažerů mikroregionů a MAS pracovníci Karlovarského kraje upozornili a požádali 
manažery mikroregionů o podporu při aktualizaci projektových záměrů. Karlovarský kraj prováděl 
šetření v srpnu 2018, z našeho regionu se ozvala pouze 1 obec.   

 
c) Letošní studijní cesta proběhla do Šluknovského výběžku v termínu 18.-20.9.2018. M. Turková podala 

zprávu a promítla fotografie ze studijní cesty. 
 

d) M. Turková odprezentovala aktuality ze SOSL o projektech na kterých SOSL a manažer SOSL 
spolupracoval v roce 2018, dále byl prezentován připravovaný záměr projektu do Výzvy v rámci 
Programového rámce OPZ SCLLD MAS Kraj živých vod – Pracovní příležitosti na venkově. Výzva bude 
vyhlášeno na konci února 2019. Projekt bude rozpracován před dalším jednáním zaslán záměr členů a 
diskutován příp. schválen na dalším jednání. Prezentace je přílohou zápisu.  

 
6) MAS Kraj živých vod 
 

a) Pan Orosz a pí Prchalová informovali o stavu SCLLD MAS KŽV.  
Byly podány informace o stavu výzev a podpořených projektů v programových rámcích PRV, OPZ, 
IROP.  

 
b) Projekt podpořený ze SCLLD Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod – Příměstské tábory se 

realizovali již letos v létě v Ovesných Kladrubech, Nevřeni a Bečově nad Teplou, v příštím roce ještě ve 
Stanovicích. Tábory proběhly ve všech obcích úspěšně. Připravují se tábora na rok 2019. 
 

c) Byly podány informace o programu DR. ŽIVODA a podaných projektech v rámci podzimního kola 2018. 
 
7) Projednávání připravovaných projektů a akcí SOSL 

a) M. Turková podala informace o stavu projektů SOSL v dotačních titulech POV Karlovarského Kraje.  
 
Dotace SOSL 
Do 10.12.2018 budou vyúčtovány všechny dotace SOSL na Karlovarský kraj. 
 

b) M. Turková informovala o aktuálních dotačních možnostech obcích z EU i národních dotací, které jsou 
nebo budou v blízké době vyhlášeny – v případě zájmu o přesnější informace k dotacím či pomoc se 
zpracováním projektu zasílat na M. Turkovou. 

 
c) Proběhla prezentace webové aplikace Vše kolem, byly představeny aktivity možné využít v propagaci 

cestovního ruchu v regionu. Členové se vyjádří k zapojení do programu na dalších jednáních. Fungování 
webové aplikace příklad viz https://vimeo.com/310200622. Prezentace je přílohou zápisu.  
 

d) Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na únor/březen 2019. Místo bude upřesněno. 
 
 
Zapsala: Mgr. M. Turková 
Ověřil: K. Hermann, A. Skřivanová                                                                  
                                                                                                                                        

za Svazek obcí Slavkovský les  
                    Marie Šašková, předseda svazku 
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