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Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 28. 5. 2019 – Všeruby 
 

Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Michal Vaněk - Všeruby, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby, 
Marie Nechutná – Úněšov, Jan Orosz - Krsy, Jan Matoušek - Bezvěrov, Miroslav Nepraš – Bečov nad Teplou, Jiří 
Křenčil – Mnichov, Martin Frank – Krásné Údolí, Štěpánka Bejčková – Nevřeň, Martina Ebrlová - Zahrádka 
Hosté:  
1. místostarostka Bečov nad Teplou  - Olga Haláková, manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS Kraj 
živých vod – Kamila Prchalová, manažer OPZ SCLLD MAS Kraj živých vod – Jiřina Vladařová,  

 
1) Organizační záležitosti 

Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.  
Zapisovatel návrh: pí. Turková 
Ověřovatelé návrh: p. Karel Hermann a p. Jiří Křenčil 
 
Návrh usnesení: 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 1.3.2019 byla zvolena p. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Karel Hermann a p. Jiří Křenčil. 
 
Hlasování. 
PRO:  12                               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 
- Projednání připravovaných projektů a akcí SOSL 
- Informace a aktuality v MAS Kraj živých vod  
- Prezentace činností oddělení dozoru Plzeň – Karlovy Vary, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra ČR – informace o legislativních změnách týkajících se vydávání obecně závazných 
vyhlášek 
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují program schůze. 
 



 

Hlasování. 
PRO:  12                                  PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
3) Účetní záležitosti SOSL 

 
a) Závěrečný účet SOSL za rok 2018 

 
Všem zasláno celoroční hospodaření SOSL a závěrečný účet SOSL za rok 2018, včetně zprávy auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření SOSL za rok 2018 viz.příloha 
 
Všechny dokumenty vyvěšeny na stránkách svazku a zaslány přes datovou schránku na členské obce. 
http://sosl.krajzivychvod.cz.web18.profiwh.com/index.php/hospodareni 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci svazku schvalují bez výhrad celoroční hospodaření SOSL a závěrečný účet SOSL za rok 2018, 
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření SOSL za rok 2018 viz. příloha zápisu 

 
Hlasování: 
PRO:  12                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Účetní závěrka SOSL za rok 2018 
 
Všichni byli seznámeni s účetní závěrkou svazku sestavenou k 31.12.2018. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci svazku schvalují bez výhrad účetní závěrku svazku sestavenou k 31.12.2018 viz. příloha zápisu 
 
Hlasování: 
PRO:  12                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

4) Aktuality v SOSL 
 
 

a) Studijní cesta podzim 2019  
M. Turková informovala o přípravě studijní cesty na podzim 2019. Na září 2019 (10. - 12. 9.2019) bude 
připravováno každoroční výjezdní zasedání spojené se studijní cestou do regionu MAS Region Haná. 
Region byl vybrán na základě pozvání MAS Region Haná, kteří byli v našem regionu na návštěvě na jaře 
2018. 



  
c) P. Šašková otevřela problematiku podpory „Veřejně prospěšných prací“ v obcích. V letošním roce nebyla 

téměř žádné z obcí podpora na VPP schválena. Pokud výjimečně schválena byla, nelze splnit kritéria 
výběru uchazečů pro zaměstnání na VPP a nelze tedy na toto místo momentálně nikoho zaměstnat. 
Podmínky umisťování na VPP se rok od roku zpřísňují a nelze tento charakter podpory v současných 
podmínkách v členských obcích využít. 
 
M. Turková byla pověřena zpracovat návrh dopisu k problematice potřeb VPP a uvolnění kritérií výběru 
uchazečů do této podpory za SOSL, který bude zaslán na ÚP, MPSV a Krajský úřad. Koncept dopisu bude 
zaslán všem obcím k připomínkám. 
 
 

d) Na jednání zástupců SO Krašov byla projednána možnost zaměstnání manažera SO, který by řešil 
společné projekty více obcí a pro celé území SO Krašov projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu a 
další společné akce mikroregionu.  
 
Svazek obcí Slavkovský les bude zajišťovat metodickou podporu a vedení manažera SO Krašov a objedná 
si u SO Krašov zajištění služeb poradenství pro realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a dalších 
projektů obcí a společných akcí mikroregionu na území SO Krašov v částce ve výši 23 450 Kč  (7 Kč za 
jednoho obyvatele v obcích na území SO Krašov)  
 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schvalují objednání a zajištění služeb poradenství pro realizaci projektů na rozvoj 
cestovního ruchu a dalších projektů obcí a společných akcí mikroregionu na území SO Krašov do výše 
23 450 Kč. 
 
Hlasování: 
PRO:  12                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
5) Projednávání připravovaných projektů a akcí SOSL 

 
a) 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. 
 

b) Informace o úspěšných a neúspěšných žádostech na Podporu obnovy a rozvoje venkova – národního 
programu MMR – budou zveřejněny na začátku června na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-
dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-
obnovy-a-rozvoje-venkova   
 

c) Příprava projektu SOSL do Operační programu zaměstnanost  
M. Turková informovala o připravovaném projektu s pracovním názvem „PRomOBEC“ do výzvy v rámci 
Programového rámce OPZ SCLLD MAS Kraj živých vod – Pracovní příležitosti na venkově. Termín podávání 
žádostí pozastaven – dle informace z MAS bude termín prodloužen do července 2019. 



 

 
Záměr projektu: 
Příprava, proškolení a zaměstnání 3 osob na nově vytvořená místa na 0,7 úvazku na 30 měsíců ve Svazku 
obcí Slavkovský les. Jedná se o vyhledání, proškolení a zaměstnání na pozice s pracovní náplní: 1. IT 
pracovník, správce webů a sociálních sítí, grafik, 2. Projektový pracovník – zajištění přehledu projektů, 
zpracovávání projektů do všech dotačních titulů – krajské, národní, evropské, 3. Průvodce, lektor 
programů pro školy a turisty (varianta Předák pracovní skupiny SOSL – forma předáka na VPP). 
Předpokládaná výše projektu 3 500 000 Kč. SOSL bude muset spolufinancovat 5% dotace, forma dotace je 
ex-ante. Veškeré prostředky na projekt budou v případě schválení předfinancovány, nebude se muset řešit 
úvěr. Projekt byl zaslán k připomínkám všem členům. Projektový záměr je přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují přípravu a podání projektu PRomOBEC ve výši 3 499 850 Kč, který bude podán 
v červenci 2019 do 4. výzvy MAS Kraj živých vod – Pracovní příležitosti na venkově.  
 
Hlasování: 
PRO:  6                                                          PROTI:    2 (p. Skřivanová, p. Bejčková)                                          
ZDRŽEL SE:  4 (p. Matoušek, pí. Ebrlová, p. Křenčil, p. Frank) 

 
Výsledek: 
Usnesení nebylo přijato. 
 
(Dle platných stanov čl. IX. Bod 10. je k přijetí usnesení potřeba nadpoloviční většina všech členů svazku 
tj. min 10 hlasů.) 
 

 
6) MAS Kraj živých vod 
 

a) Pan Orosz a pí Prchalová informovali o stavu SCLLD MAS KŽV.  
Byly podány informace o připravované výzvě 2019 v PRV. Možnosti dotací pro obce a NNO na území 
MAS KŽV viz prezentace v příloze. Dále byly podány informace o aktuálních výzvách v PRV a OPZ. Výzva 
č. 4 Pracovní příležitosti na venkově byla pozastavena z důvodu prodloužení termínu podávání žádostí 
do 12.7.2019. 

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

budou opět probíhat v létě v Ovesných Kladrubech 1 turnus, v Nevřeni 2 turnusy a Bečově nad Teplou 
3 turnusy, v letošním roce ještě ve Stanovicích 1 turnus. Od 1.3.2019 bylo spuštěno přihlašování na 
tábory 2019, veškeré informace a podklady jsou na www.krajzivychvod.cz. 
 

c) MAS KŽV připravuje navazující projekt na Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod  II do výzvy 
č. 6. výzva MAS KŽV_OPZ _Prorodinná opatření II. Zástupci obcí byly vyzváni k monitoringu organizací 
či osob v obcích, které by chtěli Příměstský tábor 2020 – 2022 pořádat. Kontakt na potenciální zájemce 
zaslat na pí. Vladařovou opz@krajzivychvod.cz do 15.6.2019. 

 
d) Den živých vod – každoroční akce 28.10. se bude konat v Krsech. Zástupci obcí z Plzeňské kraje byli 

požádáni o vyjádření, zda chtějí zajistit pro občany svozový autobus.  
 

http://www.krajzivychvod.cz/
mailto:opz@krajzivychvod.cz


7) Prezentace činností oddělení dozoru Plzeň – Karlovy Vary, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra ČR – pí. Petríková podala informace o legislativních změnách týkajících se vydávání 
obecně závazných vyhlášek viz prezentace v příloze 

 
 
Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na srpen 2019.  
 
 
Zapsala: Mgr. M. Turková 
Ověřil: K. Hermann, J. Křenčil                                                                  
                                

 
za Svazek obcí Slavkovský les  

                    Marie Šašková, předseda svazku 


