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Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSLPOV dne 10. prosince 2015 
v 10:00 hodin, Teplá – Klášter Teplá  
 

Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Miroslav Egert – Bochov, Olga Haláková – Bečov nad Teplou, 
Radan Večerka – Stružná, Martin Frank – Krásné Údolí, Jan Matoušek – Bezvěrov, Jan Orosz – Krsy, Michal 
Vaněk – Všeruby, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby, Jiří Křenčil – Mnichov, František Rýdl – Zahrádka, 
Marie Nechutná – Úněšov, Hosté: M. Klepal – Teplá, manažer SOSLPOV – Martina Turková, MAS Kraj živých 
vod – Kamila Prchalová, F.Z. Lobkowicz – opat Klášter Teplá 

 
1) Zahájení 

 
Pan opat Filip Zdeněk Lobkowicz přivítal přítomné na půdě nově zrekonstruované části Kláštera Teplá 
v Opatském bytě. Předsedkyně SOSLPOV Marie Šašková zahájila jednání členů svazku a přivítala 
přítomné.  
 

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

1. Organizační záležitosti SOSLPOV 
2. Účetní záležitosti SOSLPOV 
3. Projednání návrhu rozpočtu SOSLPOV na rok 2016 
4. Projednání aktualizace stanov SOSLPOV 
5. Zhodnocení akce Den živých vod 2015 v Bečově nad Teplou 
6. Informace o přípravě strategie MAS Kraj živých vod na rok 2014 -2020 – předpokládané 

dotační výzvy a možnosti využití dotací svazku a jednotlivých obcí 
7. Projednání dotačních možností Svazku na rok 2016 
8. Další aktuální informace a diskuze 

 
Návrh usnesení: 
Členové SOSLPOV schvalují program schůze. 
 
Hlasování. 
PRO:  12                                                        PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
 



3) Rozpočtová opatření 
 
Rozpočtové opatření č. 5/2015 – projekt Meziobecní spolupráce – příjem peněz na mzdy – výdej za 
mzdy 
Rozpočtové opatření č. 6/2015 – příjem za služby pro MAS, INEX – výdaje dohoda o provedení práce 
– účetnictví, Workcamp, ukončení projektu SMOČR – dorovnání mzdových položek. Konkrétní údaje 
jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schválili rozpočtová opatření č. 5/2015 a č.6/2015 bez výhrad. 
 
Hlasování: 
PRO:  12                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

4) Návrh rozpočtu na rok 2016  
 
Všem zaslán k vyvěšení, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, závazným ukazatelem jsou jednotlivé 
paragrafy.  
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSLPOV schválili bez výhrad návrh rozpočtu SOSLPOV na rok 2016, který je sestaven 
v paragrafech jako vyrovnaný. 
 
Hlasování: 
PRO:  12                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 

 
5) Rozpočtový výhled 

 
Sestaven na roky 2017 – 2020.  
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSLPOV schválili rozpočtový výhled na období 2017 -2020. 
 
Hlasování: 
PRO:  12                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 

 
6) Inventarizace majetku SOSLPOV 

 
Předložen plán inventarizace majetku na rok 2015.  
 
Návrh usnesení:  
Členové SOSL odsouhlasili složení inventurní komise pro inventarizace majetku SOSLPOV na rok 2015 
s termínem provedení prací do 31.12.2015. 
 
Hlasování: 
PRO:  12                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 



7) Stanovy SOSLPOV 
 
M. Turková informovala o potřebě přepracování Stanov SOSLPOV na základě doporučení auditu, který 
proběhl v roce 2015. Zpracovala nový návrh stanov, který bude rozeslán členům k připomínkování. 
Na příštím zasedání bude předložen upravený návrh stanov dle připomínek ke schválení.  
 
 

8) SCLLD MAS Kraj živých vod na období 2014-2020 
 
K. Prchalová podala informace o alokaci finančních prostředků administrovaných prostřednictvím 
MAS Kraj živých vod v období 2014 -2020 IROP, PRV, OP ZP, OPZ – v rámci připravované strategie 
SCLLD MAS Kraj živých vod. Předpokládané dotační výzvy a možnosti jednotlivých obcí a SOSLPOV.  
Zástupci obcí byli vyzváni k aktualizaci a přípravě svých projektů v obcích. Od 13.00 proběhl workshop 
k návrhu programových rámců SCLLD. 
 

9) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu Karlovarského kraje ORR na „Program obnovy 
venkova“ dotační titul 4 

 
Dotační titul 4 POV – Karlovarský kraj - Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků 
a nadací. Žádost bude podána dne 15.12.2015 na spolufinancování mzdy manažera SOSLPOV na 
období 1.12.2015 – 30.11.2016. 

 
Návrh usnesení: 
Členové SOSLPOV odsouhlasili podání žádosti na spolufinancování mzdy manažera SOSLPOV do 
Dotačního titulu č. 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací 
Karlovarského kraje, POV. 
 

Hlasování: 

PRO:  12                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 

 

10) Den živých vod 2015 

28. října 2015 proběhla každoroční akce DEN ŽIVÝCH VOD letos 10. jubilejní ročník v Bečově nad 
Teplou, 3 trasy po okolí a městem Bečov – zhodnocení akce proběhlo v Bečovské botanické zahradě, 
cca 130 účastníků.  
 

11)  Informace o projektech SOSLPOV  

Projekt Meziobecní spolupráce - do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v 
ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, zjednodušeně "Obce sobě" se SOSL 
POV zapojil jako smluvní partner na začátku roku 2014. Svazek svou účastí v projektu za rok a půl 
vytvořil 2 - 5 pracovních míst. Za 22 měsíců trvání projektu včetně bezprostředně navazující aktivity 
vznikl souhrnný dokument, který mapuje současnost i budoucnost ORP Karlovy Vary v oblasti školství, 
sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravy. Výsledný dokument je k 
dispozici ve veřejné části webových stránek projektu www.obcesobe.cz. 
Projekt zaměřený na meziobecní spolupráci skončil oficiálně v říjnu 2015 zpracováním akčního plánu, 
který obsahuje několik doporučení na realizace, které by mohly přispět k rozvoji meziobecní 



spolupráci. Mnozí starostové z ORP Karlovy Vary se do přípravy všech dokumentů aktivně zapojili. 
Výstupy z druhé etapy projektu budou v budoucnu také prezentovány na webových stránkách 
projektu. 
 
Projekt OPŽP 6.3 a 6.5  
Obnova krajinných struktur mikroregionu Svazku obcí Slavkovský 
Opatřeni 6.3 Obnova krajinných struktur OPŽP 
Došlo k předání díla, ukončení realizace, závěrečnému vyhodnocení akce, závěrečná MZ bude podána 
v příštím roce 2016. Finanční vypořádání proběhlo již v roce 2014. 
Projekt: Obnova veřejných prostranství mikroregionu Svazku obcí Slavkovský les 
Opatření 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny OPŽP  
Mgr. Turková informovala zúčastněné o ukončení projektu k 30.11.2015. Závěrečná zpráva bude 
podána dne 14.12.2015. V současné době probíhá udržitelnost 2 roky. Finanční vypořádání proběhlo. 
 

12) Návrh projektových záměrů SOSLPOV na rok 2016 
- Karlovarský kraj – Podpora cyklistické infrastruktury – značení, mobiliář atd. 
- MMR – POV – Dotační titul č. 3 – společné propagační materiály, společná exkurze, 2-3 

workshopy dobré praxe (spolupráce se sousedními mikroregiony) 
- Cíl 3 – Česko – Bavorsko - návrh projektu na podporu kultury a CR – návrh aktivit oprava 

drobných památek – kapliček, křížků atd., k tomu setkání „rodáků“, podpora „dnů měst“ 
– slavnosti., překlad kronik a historických dokumentů  

Bude zpracován záměr projektu, zpracuje manažer SOSLPOV - starostům zašle návrhy projektů a 
nabídku k zapojení do projektu, jednotlivé obce se přihlásí, dle přihlášení jednotlivých obcí bude 
zajištěno spolufinancování projektů.  
 

Návrh usnesení: 
Členové SOSLPOV odsouhlasili přípravu projektů do následujících dotačních titulů v roce 2016: 
Karlovarský kraj – Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  
MMR – POV – Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
Cíl 3 – Česko – Bavorsko - návrh projektu na podporu kultury a CR 

Hlasování: 

PRO:  12                                                       PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 

13) MAP – Místní akční plán pro školy 
 
M. Turková informovala o připravovaném projektu MAP – Místní akční plán – strategie rozvoje MŠ a 
ZŠ. ORP Karlovy Vary připravuje MAP v rámci svého regionu,  
 
MAP za ORP Karlovy Vary tedy i částečně náš region zpracovává MAS Sokolovsko (žádost podána 
v listopadu 2015), konzultantem pro MAP za náš region bude Martina Turková.  
MAP za ORP Nýřany zpracovává MAS Radbůza (žádost podána v listopadu 2015) 
MAP za ORP Kralovice zpracovává MAS Světovina (žádost bude podána v únoru 2016) 
 
MAP se týká rozvoje MŠ a ZŠ, investiční záměry škola musí být zapracovány v MAPech, aby mohly 
poté žádat dotace v rámci IROP. Obce byly požádány o spolupráci a předání informace školám 
v regionu, které dostali od MŠMT dotazníky, které je do konce roku 2015 nutné vyplnit. Vyplnění je 
podmínkou pro získání prostředků z šablon pro školy financovaných z programu Operační program 
Věda, výzkum, vývoj (OPVVV).  



 
14) Kalendář Kraj živých vod 2016, 

MAS Kraj živých vod zpracovala kalendář. Kalendáře jsou k dispozici pro jednotlivé obce k vyzvednutí 
dle požadovaného počtu objednaných kusů. Kalendáře vydává p.  K. Prchalová. 
 

15) Diskuze: 

P. Egert – návrh – projekt na záchranu památek v regionu, i nehmotných např. kroniky a historické 
dokumenty – překlad a podobně – bude zapracováno do návrhu projektu Cíle 3 – návrh projektu 
zpracuje manažer SOSLPOV 
p. Skřivanová – dotaz zda bylo by možné zajistit z nějakého projektu k památkám a sakrálním stavbám 
lepší dopravní přístupnost – zlepšit přístupové komunikace pro turisty – bude zjištěno manažerem 
SOSLPOV 
p. Haláková –  
- informace o existenci instituce – PORT FONTIUM – kde jsou evidovány kroniky 
- návrh rozvoje CR – rozvoj aktivity pro turisty – zdržte se u nás alespoň 3 dny – návrh propojit obce 
s nabídkou služeb a aktivit pro turisty – zřízení infocenter a jejich poboček v regionu, tak aby spolu 
spolupracovali a propojovali své aktivity 
- paní starostka doporučila obrátit se na EUREGIO-Egrensis, které by mohlo doporučit vhodného 
partnera pro projekt přeshraniční spolupráce – manažer SOSLPOV zjistí 
- informovala o záměru zřízení centra služeb (infocentra) v Bečově nad Teplou 
p. Klepal –  informace – město Teplá žádá každoročně z Česko-německého fondu budoucnosti na 
obnovu drobných památek 
p. Večerka – informace - v rámci POV – MMR – bude vyhlášen titul na podporu CR  
p. Orosz – informace o zahájení činnosti Eviromentálního centra Krsy – představení centra – pozvánka 
na prosincové a lednové schůzky – pozvánky budou zaslány starostům 
 

16) Další shromáždění zástupců SOSLPOV je naplánováno na březen 2016. 

 

Zapsala: Mgr. M. Turková 

 

 

 
 
     
      za Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 
       Marie Šašková, předseda sdružení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ SVAZKU OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES PRO 
OBNOVU VENKOVA ZE DNE 10.12.2015 
 
Usnesení č. 1 
 
Členové SOSLPOV schvalují program schůze. 
 
Usnesení č. 2 
 
 Členové SOSLPOV schválili rozpočtová opatření č. 5/2015 a č. 6/2015 bez výhrad. 
 
Usnesení č. 3 
 
Členové SOSLPOV schválili bez výhrad návrh rozpočtu SOSLPOV na rok 2016, který je sestaven v paragrafech 
jako vyrovnaný. 
 
Usnesení č. 4 
 
Členové SOSLPOV schválili rozpočtový výhled na roky 2017-2020. 
 
Usnesení č. 5 
 
Členové SOSLPOV odsouhlasili složení inventurní komise pro inventarizaci majetku SOSLPOV za rok 2015 
s termínem provedení prací do 31.12.2015. 
 
Usnesení č. 7 
 
Členové SOSLPOV odsouhlasili podání žádosti na spolufinancování mzdy manažera SOSLPOV do Dotačního 
titulu č. 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací Karlovarského kraje, POV. 
 
Usnesení č. 8 
 
Členové SOSLPOV odsouhlasili přípravu projektů do následujících dotačních titulů v roce 2016: 
Karlovarský kraj – Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  
MMR – POV – Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
Cíl 3 – Česko – Bavorsko - návrh projektu na podporu kultury a CR                                                                                  

               
 
 

 
za Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 

       Marie Šašková, předseda sdružení 
Zapsala: Mgr. M. Turková     


