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Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 11.5.2018 – Bečov nad Teplou 
 

Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Martin Klepal – Teplá, Martin Frank – Krásné Údolí, Jan Matoušek - Bezvěrov, Marie 
Nechutná – Úněšov, Jan Orosz - Krsy, Jiří Křenčil - Mnichov, Marie Nechutná - Úněšov, Miroslav Egert – Bochov, 
Štěpánka Bejčková - Nevřeň 
Hosté:  
manažer SOSL – Martina Turková, manažer MAS Kraj živých vod – Jiří Šindelář 

 
1) Organizační záležitosti 

Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.  
Zapisovatel návrh: pí. Turková 
Ověřovatelé návrh: p. Martin Klepal a p. Olga Haláková 
 
Návrh usnesení: 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 11.5.2018 byla zvolena p. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Martina Klepal 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 
 

A) Závěrečný účet SOSL za rok 2017 
Všem zasláno celoroční hospodaření SOSL a závěrečný účet SOSL za rok 2017, včetně zprávy auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření SOSL za rok 2017 viz.příloha č. 1. 

 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schvalují bez výhrad celoroční hospodaření SOSL a závěrečný účet SOSL za rok 2017, včetně 
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření SOSL za rok 2017 viz.příloha č. 1. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                            PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
B) Účetní závěrka SOSL za rok 2017 

Všem zaslána účetní závěrka svazku sestavená k 31.12.2017. 
 

Návrh usnesení: 
Zástupci svazku schvalují bez výhrad účetní závěrku svazku sestavenou k 31.12.2017 viz. příloha č. 2. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                            PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

C) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019- 2022 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je sestaven s klesající tendencí množství počtu obyvatel. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci svazku schvalují návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 viz příloha č. 3. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                            PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

D) Pokladní limit 
Na základě doporučení kontrolní skupiny a aktualizace směrnice upravující finanční majetek, vedení 
pokladny, bankovní účty, ceniny dojde k aktualizaci pokladního limitu na 15.000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci svazku schvalují pokladní limit ve výši 15.000,-Kč. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                            PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
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 31.5.2018 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) P. Orosz otevřel diskuzi k problematice zpracování Strategie sportu do 30.6.2018. M. Turková zjistí bližší 

informace. 
 

c) 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. 
 

d) 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. 
 

e) M. Turková připravuje program pro MAS Region Haná, která navštíví region SOSL dne 29.-31.5. Vyzvala 
starosty k účasti na diskuzi se starosty z regionu MAS Haná dne 30.5. od 18 hod v Bečovské botanické 
zahradě. 
 
 

5) MAS Kraj živých vod 
 

a) P. Orosz informoval o stavu SCLLD MAS KŽV.  
Byly podány informace o stavu výzev v programových rámcích PRV, OPZ, IROP. Momentálně jsou 
všechny projekty ve stavu předání k Závěrečnému ověření způsobilosti na příslušných ŘO (MPSV, MZ, 
MMR) 

 
b) Dále p. Prchalová informovala o programu Dr. ŽIVODA. Ukončení příjmu žádostí jarního kola dne 

30.4.2018. Bylo podáno 9 žádostí – rozhodnutí o přidělení dotací bude na Výboru partnerství dne 
16.5.2018. 
SOSL přispěje za obce do programu jarního kola částkou 10 000 Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schválili 10 000 Kč jako příspěvek do programu Dr. ŽIVODA MAS Kraj živých vod. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                            PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
c) 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 byla předána k Závěrečnému ověření 
způsobilosti na ŘO. 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 informovala o stavu podaných žádostí SOSL. Dotace POV Manažer – schváleno 350 000 Kč, 
Cyklo, Kultura a Cestovní ruch je zatím v jednání. Dotace z MMR – projekt Náš region – neuspěla, 1. 
náhradník. 

b) Soutěž Vesnice roku – ze SOSLu přihlášeny obce Ovesné Kladruby a Otročín, manažer mikroregionu 
pomůže při přípravě prezentace obcí. 
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c) M. Turková informovala o akci JEDEN DEN V KRAJI ŽIVÝCH VOD – tj. den (hry) mikroregionu pro členy 
obcí, akce je naplánována na 11.5.2018 byla z důvodu malého počtu přihlášených zrušeno. Na akci byla 
podána žádost o dotaci do dotačního titulu na podporu Kultury Karlovarského kraje. Účast 5-10 členů za 
obec/město dle zájmu. Akce je přesunuta na podzim 2018.  

d) M. Turková informovala o účasti na semináři MPSV – Dotační možnosti MPSV pro obce – byly podány 
informace o dotačních programech MPSV z národních a evropských fondů (Obec přátelská rodině, Obec 
přátelská seniorům, Strategické plánování, Zaměstnanost, Dětské skupiny, Mikrojesle, Individuální 
projekty ÚP, aktivity MAS v OPZ. 

e) M. Turková informovala o Výzvě z OPZ – Výzva pro územně samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a 
asociace ÚSC – podporované aktivity Podpora řízení kvality, Podpora tvorby strategických dokumentů, 
Podpora procesního řízení v organizaci, Nástroje komunikace s veřejností – v případě zájmu kontaktovat 
M. Turkovou 

f) 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 

 
g) Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na červen 2018 v Mnichově. 

 
Zapsala: Mgr. M. Turková 
Ověřil: M. Klepal, O. Haláková  
 

                                                                                                                        
          

za Svazek obcí Slavkovský les  
                    Marie Šašková, předseda svazku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


