SVAZEK OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES

Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá
tel.: +420 720 293 803/ +420 353 618 752
IČ: 63552841
e-mail: soslpov@seznam.cz
www.krajzivychvod.cz

Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 2. 9. 2020 –
Bochov
Přítomní:
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Jan Orosz - Krsy, Miroslav Nepraš – Bečov nad Teplou, Martin Frank –
Krásné Údolí, Marie Nechutná – Úněšov, Jana Petrů – Bezvěrov, Jiří Křenčil - Mnichov, Miroslav Egert – Bochov, Hana
Bartošová – Teplička, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby,
Hosté: Martina Turková – manažer SOSL, Olga Haláková – místostarostka Bečov nad Teplou, Kamila Prchalová – MAS Kraj
živých vod

1) Organizační záležitosti
a) Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program a požádala
přítomné o dodržování hygienických předpisů z důvodu hrozby COVID-19.
Zapisovatel návrh: pí. Turková
Ověřovatelé návrh: pí Aurelie Skřivanová a p. Martin Frank
Návrh usnesení:
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 2.9.2020 byla zvolena p.
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byli zvoleni pí Aurelie Skřivanová a p. Martin Frank.
Hlasování.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
b) Schválení programu
-

Předsedkyně SOSL M. Šašková vyzvala zúčastněné ke schválení bodů programu:
Organizační záležitosti SOSL
Účetní záležitosti SOSL
Aktuality v SOSL
Informace a aktuality v MAS Kraj živých vod

Návrh usnesení:
Členové SOSL schvalují program schůze.
Hlasování.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
2) Účetní záležitosti SOSL
a) Schválené rozpočtové opatření č.3/2020
Zástupci svazku berou na vědomí RO č.3/2020 viz. příloha zápisu
Všem zasláno.
Návrh usnesení:
Zástupci svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č.3/2020 bez výhrad viz příloha
Hlasování.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
b) Schválené rozpočtové opatření č.4/2020
Zástupci svazku berou na vědomí RO č. 4/2020 viz. příloha zápisu
Všem zasláno.
Návrh usnesení:
Zástupci svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č.4/2020 bez výhrad viz příloha
Hlasování.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
c) Schválené rozpočtové opatření č.5/2020
Zástupci svazku berou na vědomí RO č. 5/2020 viz. příloha zápisu
Všem zasláno.
Návrh usnesení:
Zástupci svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č.5/2020 bez výhrad viz příloha
Hlasování.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
3) Aktuality v SOSL
a) Studijní cesta Třeboňsko – M. Turková informovala o připravované každoroční studijní cestě –
letošní cesta se uskuteční na Třeboňsko v termínu 22.-24.9.2020. Ubytování bude zajištěno
v Pensionu Dvorce. Program bude všem členům zaslán do konce týdne. Každá obec uhradí dle počtu
účastníků částku za zajištění ubytování, jídla, dopravy, příp.vstupné.
Zúčastnění zástupci obcí byli informováni o poplatku v případě storna pobytu.
b) Manažerka SOSL podala žádost o dotaci na obnovu cyklistického mobiliáře na území SOSL ve výši
192 000 Kč (Dotace Karlovarského kraje), požadovaná dotace 144 000 Kč. Obce byly informovány o
stavu realizace. Zapojené obce se budou podílet na spolufinancování akcí dle požadavků a rozpočtu
projektu viz příloha.
c) Manažerka SOSL informovala o iniciaci MAS KŽV a SOSL zařadit záměr projektu cyklostezky Teplá
zařadit do ITI (připravovaný programový dokument do programovacího období EU 2021-2027
Městem Karlovy Vary). Hledá se vhodný nositel a realizátor projektu. Manažer SOSL s manažerem
MAS Kraj živých vod budou nadále zjišťovat další informace a možnosti k tomuto projektu. Dotčení
zástupci obcí byly osloveni s prosbou k iniciaci v tomto záměru. Bylo navrženo, aby manažer SOSL
inicioval schůzku s dotčenými zástupci obcí, kteří by pak v případě shody na záměru společně hledali
vhodného realizátora. Manažer SOSL bude informovat na dalším jednání.
d) Manažerka SOSL byl požádán, aby posílala informace k dotacím, pokud se objeví nějaké možnosti
např. z OPŽP na komunitní techniku.
e) Kalendáře 2021 – zástupci obcí byly osloveni, aby posílali akce a fotografie, které budou chtít zařadit
do kalendáře Kraje živých vod na rok 2021. Vše zasílat do 23.10.2020 na soslpov@seznam.cz.
f)

MMR – žádost o dotaci Krajem živých vod z Programu obnovy a rozvoje venkova 2020 nebyla opět
podpořena.

g) Žádost o dotaci ze 109. výzvy OPZ Zkvalitnění komunikace s občany v SOSL je v procesu hodnocení,
prošla zatím úspěšně formálním i věcným hodnocením z bodovým hodnocením nad 90%.
4) Informace a aktuality v MAS Kraj živých vod
a) K. Prchalová informovala o stavu SCLLD MAS Kraj živých vod a čerpání jednotlivých Programových
rámců OPZ, IROP, PRV.
b) K. Prchalová informovala o stavu výzvy č. 4 a č. 6 PRV.
c) K. Prchalová informovala o stavu přípravy SCLLD MAS Kraj živých vod na období 2021-2027. V rámci
přípravy požádala přítomné zástupce o aktualizaci údajů o připravovaných projektech, záměrech.

d) K. Prchalová informovala o rozšíření území MAS Kraj živých vod. Od 1. 1. 2021 přestoupí do MAS Kraj
živých vod města Toužim a Žlutice.
Původně MAS Kraj živých vod 626 km2, 14 144 obyvatel. Celkem tedy po rozšíření bude MAS Kraj
živých vod od r. 2021 působit na území 777,6 km2 a 20 106 obyvatel.
Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na začátek prosince 2020.
Zapsala: M. Turková
Ověřil: M. Frank, A. Skřivanová

za Svazek obcí Slavkovský les
Marie Šašková, předseda svazku

