
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ SVAZKU OBCÍ SLAVKOVSKÝ 
LES ZE DNE 2. 12. 2021 

 

Usnesení č. 1  
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 2.12.2021 byla zvolena pí. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byli zvoleni p. Martin Frank, pí. Jana Petrů. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 2 
Členové SOSL schvalují program schůze. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení č. 3 
Zástupci SOSL schválili bez výhrad návrh rozpočtu SOSL na rok 2022, který je sestaven  v paragrafech 
jako vyrovnaný, viz. příloha zápisu č.1. 

 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení č. 4 
Zástupci SOSL schválili bez výhrad návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2025. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení č. 5 
Zástupci svazku odsouhlasili složení inventurní komise pro inventarizaci majetku SOSL na rok 2022 
s termínem provedení prací do 14.1.2022. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení č. 6 
Zástupci Shromáždění SOSL schvalují opravenou verzi ZD v rámci projektu č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016872 „Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k 
občanům ve svazku obcí Slavkovský les“, která byla schválena ŘO OPZ. Zástupci SOSL schvalují vyhlášení 
Výzvy dne 8.12.2021 a otevírání obálek dne 21.12.2021 v 11.00 v Bochově.  
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 7 
Zástupci SOSL schvalují navrženého zástupce SOSL pro členství ve výběrové komisi v rámci SCLLD MAS 
Kraj živých vod na rok 2022 paní Aurelii Skřivanovou. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 8 
Zástupci SOSL schvalují přijetí nové účetní od 1.2.2022. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato 

 

https://www.esfcr.cz/presmerovani/-/link/project/7f96124d-1673-4bcc-87a7-c3d7f46bc9d6?p_auth=05sIcjKQ&backUrl=%2Fzadavaci-rizeni-opz%2F-%2Fasset_publisher%2F0vxsQYRpZsom%2Fcontent%2Fzkvalitneni-komunikace-obecnich-samosprav-smerem-k-obcanum-ve-svazku-obci-slavkovsky-l-1%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esfcr.cz%252Fvyhledavani%253Fp_auth%253D05sIcjKQ%2526p_p_id%253DPortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication%2526p_p_lifecycle%253D1%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_start%253D0%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_query%253Dsvazek%252Bobc%2525C3%2525AD%252Bslavkovsk%2525C3%2525BD%252Bles%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_searchType%253DALL%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_end%253D30%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_javax.portlet.action%253Dportalsearch
https://www.esfcr.cz/presmerovani/-/link/project/7f96124d-1673-4bcc-87a7-c3d7f46bc9d6?p_auth=05sIcjKQ&backUrl=%2Fzadavaci-rizeni-opz%2F-%2Fasset_publisher%2F0vxsQYRpZsom%2Fcontent%2Fzkvalitneni-komunikace-obecnich-samosprav-smerem-k-obcanum-ve-svazku-obci-slavkovsky-l-1%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esfcr.cz%252Fvyhledavani%253Fp_auth%253D05sIcjKQ%2526p_p_id%253DPortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication%2526p_p_lifecycle%253D1%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_start%253D0%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_query%253Dsvazek%252Bobc%2525C3%2525AD%252Bslavkovsk%2525C3%2525BD%252Bles%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_searchType%253DALL%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_end%253D30%2526_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_javax.portlet.action%253Dportalsearch


Usnesení č. 9 
Zástupci SOSL schvalují podání dotace do POV Karlovarského kraje na podporu mzdy manažera na rok 
2022. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 10 
Zástupci SOSL schvalují podání žádosti o dotace do programu Obnovy cyklistické infrastruktury 
Karlovarského kraje na rok 2022. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 11 
Zástupci SOSL schvalují podání žádosti o dotace do programu na Podporu cestovního ruchu 
Karlovarského kraje, která bude zaměřena na výrobu 50 videospotů, které budou propagovat zajímavá 
místa v regionu. 
 
Výsledek: Usnesení bylo přijato 

 
 
 

 
 
za Svazek obcí Slavkovský les 

                   Marie Šašková, předseda svazku 


