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Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 31. 8. 2016 v 10:00 hodin, 
Bečovská botanická zahrada 
 

Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Miroslav Egert – Bochov, Martin Frank – Krásné Údolí, Jan Orosz – 
Krsy, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby, Marie Nechutná – Úněšov, Štěpánka Bejčková – Nevřeň, Radan Večerka 
– Stružná, Olga Haláková – Bečov nad Teplou 
Hosté:  
Zástupce města Teplá – Martin Klepal, manažer SOSL – Martina Turková, MAS Kraj živých vod – Kateřina Kolářová, 
Zuzana Kříž Obrtlíková, Jiří Šindelář – Bečovská botanická zahrada 

 
1) Organizační záležitosti 

 
Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.  
Zapisovatel návrh: M. Turková 
Ověřovatel návrh: p. Martin Frank a p. Karel Hermann 
 
Návrh usnesení: 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců dne 31.8.2016 byla zvolena p. Martina 
Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Martin Frank a p. Karel Hermann. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                          PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

2) Schválení programu: 
 
Předsedkyně SOSL vyzvala zúčastněné ke schválení bodů programu: 

- Organizační záležitosti SOSL 

- Účetní záležitosti SOSL 

- Aktuality v SOSL 

- Informace o strategii MAS Kraj živých vod na rok 2014 -2020 – předpokládané dotační výzvy a možnosti 

využití dotací svazku a jednotlivých obcí 

- Informace o připravovaných projektech SOSL 

- Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady 
 



 
 

Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují program schůze. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                          PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

    2) Účetní záležitosti SOSL: 
 

Pí. Šašková podala informace o návrhu úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2016. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schvalují bez výhrad Návrh úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2016, viz příloha zápisu. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

3) Aktuality SOSL 
 
Workcamp 2016 proběhl ve dnech 31.7.2016 – 13.8.2016 účastníků z Turecka, Španělsko, Itálie, Ukrajina, 
Rusko + 2 účastníci z Čech. První týden pracovali dobrovolníci v Mnichově, Ovesných Kladrubech, Teplé a 
Bečově nad Teplou. Druhý týden byli pracovníci ubytování ve Vidžíně, pracovali ve Vidžíně a Úterý.    
 

Exkurze SOSL 2016 – termín 21.-23.9.2016 Český ráj, odjezd v  8.30  dne 21.9. autobusem z Toužimi, návrat 
cca 17 hod v pátek 23.9. Návrh programu byl účastníkům zaslán, upřesňující program bude zaslán 
nahlášeným účastníkům před odjezdem. 

 
M. Turková podala informace o stavu projektů SOSL a MAS Kraj živých vod v realizaci.  
1) Karlovarský kraj – Cestovní ruch – bylo vydáno pexeso a kvarteto KŽV, mapy Slavkovský les – 25 000 Kč 
2) Karlovarský kraj – EVVO – 17 570 Kč  - akce Den pro náš region – každá zapojená obec dostala 2 000 Kč, 
exkurze pro ZŠ (doprava a vstupné) – ZŠ Bezvěrov, ZŠ Úterý, ZŠ Útvina, ZŠ Bečov – Klášter Teplá, ZŠ Všeruby 
– Bečovská botanická zahrada, ZŠ Bochov a ZŠ Teplá na nabídku nereagovali 
3) Karlovarský kraj – Životní prostředí - 52 000 Kč – obnova lávky v Poseči, Dřevohryzy – obnova mobiliáře, 
úprava pramene, Pěkovická – terénní úpravy a zpřístupnění 
4) Plzeňský kraj – Venkovská turistika - 40 000 Kč – odpočinková místa a instalace geoprvků na Vidžíně 
5) Plzeňský kraj – Cyklistická infrastruktura – 200 000 Kč – řeší se individuálně, projekt je v realizaci 
6) Karlovarský kraj – Cyklistická infrastruktura – 120 000 Kč - odpočívadlo – Ovesné Kladruby, odpočívadlo 
Naučná stezka KŽV, stojany na kola – Teplá, Otročín, Bečov, Bochov, Stružná 

 
M. Turková podala informace o možnosti čerpání národních dotací Ministerstva zemědělství v roce 2017  
Dotace na údržbu a obnovu kulturního dědictví – (podávání dotací zpravidla od ledna do poloviny března) 
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy 
a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených 
pozemcích (jedná se o nezapsané památky) 



16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru 
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících 
k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. 
Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské 
výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. 
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením 
muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů. 
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku. 

 
 

4) Informace o SCLLD MAS Kraj živých vod – viz prezentace v příloze. Informace o stavu SCLLD MAS, dotační 
možnosti pro obce. K. Kolářová a Z. Kříž Obrtlíková podaly aktuální informace o stavu SCLLD a 
předpokládaném harmonogramu výzev v rámci jednotlivých operačních programů. 

 
MAS Kraj živých vod je zapojena do projektu MAP ORP Karlovy Vary (projekt z OPVVV daný MŠMT), kdy 
jeden pracovník spolupracuje na Místním akčním plánu pro školy v regionu MAS Kraj živých vod na území 
Karlovarska. V současné době se sbírají záměry projektů škol v území do programu IROP, byla navázána 
spolupráce se všemi MŠ a ZŠ v regionu. Zástupci ZŠ a MŠ se setkávají a pracují v pracovních skupinách v rámci 
projektu, které mají za úkol zlepšit spolupráci mezi školami v území. 

 
MAS Kraj živých vod v rámci SCLLD poskytuje Animaci školám v území, jedná se o poradenství a pomoc při 
zpracovávání tzv. Projektů zjednodušeného financování tj. Šablon pro školy. Tuto práci vykonává v rámci 
SCLLD pracovník MAS Kraj živých vod. Lze se tedy na MAS Kraj živých vod obrátit a konzultovat své záměry 
do OPVVV. 
 
Den živých vod proběhne již tradičně 28.10., tentokrát v Otročíně – na Posečskou kyselku. 
 

5) Na příštím jednání budou upřesněny projekty připravované na příští rok. 
Náměty: 
Projekt na překlad kronik měst Teplá, Bochov, Bečov, oprava drobných památek v území, Na kole 
Slavkovským lesem III.. Dále projekty pro rozvoj Cestovního ruchu – Krajský úřad Karlovarského kraje, Drobné 
památky – MZe, Místa pasivního odpočinku – MZe, Projekt na podporu a realizaci Příměstských táborů – OPZ 
– SCLLD, Projekt na podporu zaměstnanosti v obcích - OPZ  

 
6) Na závěr proběhlo představení aktivit Bečovské botanické zahrady a komentovaná prohlídka BBZ.  

 
7) Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na konec listopadu 2016.  

Zapsala: Mgr. M. Turková 
Ověřil: Ing. M. Frank, K. Hermann 
 
 
        

za Svazek obcí Slavkovský les  
                  Marie Šašková, předseda svazku 



 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ SVAZKU OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES ZE DNE 
31. 8. 2016 

 
Usnesení č. 1 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců dne 31.8.2016. byla zvolena p. Martina Turková, 
ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Martin Frank a p. Karel Hermann. 
 
Usnesení č. 2 
Členové SOSL - schvalují program schůze. 
 
Usnesení č. 3 
Zástupci SOSL schvalují bez výhrad Návrh rozpočtu č. 2 na rok 2016, viz příloha zápisu. 
 
 

 
                                   

                                          
 

za Svazek obcí Slavkovský les 
                   Marie Šašková, předseda svazku 
    


