
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ SOSL ZE DNE 23.11.2017 

 

Usnesení č. 1 

Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 23.11.2017 byla zvolena pí. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Martin Frank a p Martin Klepal. 

Usnesení č. 2 

Členové SOSL schvalují program schůze. 

Usnesení č. 3 

Členové SOSL schválili bez výhrad rozpočet SOSL na rok 2018, který je sestaven v paragrafech jako 
vyrovnaný, viz příloha č. 1 zápisu. 

Usnesení č. 4 

Členové SOSL odsouhlasili složení inventurní komise pro inventarizace majetku SOSL za rok 2017 s 
termínem provedení prací do 31.12.2017 viz příloha č. 2 zápisu. 

Usnesení č. 5 

Zástupci svazku schválili rozpočtové opatření č.3/2017 bez výhrad viz příloha č. 3 zápisu. 

Usnesení č. 6 

Zástupci SOSL schválili podání žádosti na kulturní akci JEDEN DEN V KRAJI ŽIVÝCH VOD na rok 2018, která 
se uskuteční dne 11.5. 

Usnesení č. 7 

Zástupci SOSL schválili podání žádosti o dotaci na rok 2018 v rámci dotačního titulu Karlovarského kraje 
na cestovní ruch. 

Usnesení č. 8 

Zástupci SOSL schválili podání žádosti o dotaci na rok 2018 v rámci dotačního titulu Karlovarského kraje 
na cyklistickou infrastrukturu a dotaci na příspěvek na mzdu manažera SOSL. 

Usnesení č. 9 

Zástupci SOSL schválili přípravu žádosti za SOSL na Příměstské tábory, která bude podána do 1. výzvy 
OPZ Prorodinná opatření vyhlášené v rámci SCLLD MAS KŽV.  

Usnesení č. 10 

Zástupci SOSL schválili od roku 2018 zvýšení části členského příspěvku ze 17 Kč na 1 obyvatele na 20 Kč 
na 1 obyvatele, pevná částka 10 000 Kč zůstává beze změn. 

Usnesení č. 11 

Zástupci SOSL schválili každoroční příspěvek pro MAS Kraj živých vod ve výši 7 Kč na 1 obyvatele od roku 
2018. 



Usnesení č. 12 

Zástupci SOSL schválili p. Martina Franka jako zástupce SOSL do Výběrové komise MAS Kraj živých vod. 

Usnesení č. 13 

Zástupci SOSL schválili záštitu na 100. výročím Bečovské botanické zahrady. 
 
 
 

 
 
za Svazek obcí Slavkovský les 

          Marie Šašková, předseda svazku 
  

 


