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 7. 5. 2020 –
Bečovská botanická zahrada
Přítomní:
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby, Jan Orosz - Krsy, Miroslav Nepraš –
Bečov nad Teplou, Martin Frank – Krásné Údolí, Marie Nechutná – Úněšov, Jana Petrů – Bezvěrov, Václav Konstantinovič –
Úterý, Štěpánka Bejčková – Nevřeň, Michal Vaněk – Všeruby, Miroslav Egert – Bochov
Hosté: manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS KŽV – Kamila Prchalová, místostarostka Bečov nad Teplou –
Olga Haláková, Obec Kolová – Jakub Jiskra

1) Organizační záležitosti
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: p. Miroslav Nepraš a pí. Aurelie Skřivanová
Návrh usnesení:
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 7.5.2020 byla zvolena p.
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byli zvoleni p. Miroslav Nepraš a pí. Aurelie Skřivanová.
Hlasování.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
2) Schválení programu

-

Předsedkyně SOSL M. Šašková vyzvala zúčastněné ke schválení bodů programu:
Organizační záležitosti SOSL
Účetní záležitosti SOSL
Aktuality v SOSL
Projednání připravovaných projektů a akcí SOSL
Informace a aktuality v MAS Kraj živých vod
Návrh usnesení:
Členové SOSL schvalují program schůze.

Hlasování.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.

3) Účetní záležitosti SOSL
a) Schválené rozpočtové opatření č.1/2020
Zástupci svazku berou na vědomí RO č. 1/2020 viz. příloha zápisu
Všem zasláno.
Návrh usnesení:
Zástupci svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č.1/2020 bez výhrad viz příloha
Hlasování.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.

b) Schválené rozpočtové opatření č.2/2020
Zástupci svazku berou na vědomí RO č.2 /2020 viz. příloha zápisu
Všem zasláno.
Návrh usnesení:
Zástupci svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020 bez výhrad viz příloha
Hlasování.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
c) Závěrečný účet SOSL za rok 2019
Návrh usnesení:
Zástupci svazku schvalují bez výhrad celoroční hospodaření SOSL a závěrečný účet SOSL za rok 2019, včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření SOSL za rok 2019 viz. příloha zápisu
Hlasování.
PRO: 12
Výsledek:

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.
d) Účetní závěrka SOSL za rok 2019
Návrh usnesení:
Zástupci svazku schvalují bez výhrad účetní závěrku svazku sestavenou k 31.12.2019 viz. příloha zápisu
Hlasování.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.
4) Aktuality v SOSL
a) Manažerka MAS poskytla informaci o organizaci workcampů organizovaných společností INEX, SOSL
organizoval v minulosti každý rok pro dobrovolníky ze zahraničí. V letošním roce se organizují
workcampy pro dobrovolníky pouze v ČR. Pokud by měl někdo z obcí zájem, osloví manažerku pro
další informace.
b) 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. Zájemci o účast nahlásí M. Turkové počet účastníků a požadavky na rozložení
pokojů, bude zarezervováno závazně ubytování. Program bude rozeslán do konce srpna.

5) Projednávání připravovaných projektů a akcí SOSL

a) M. Turková informovala o aktuálních dotačních možnostech obcích z EU i národních dotací, které jsou
nebo budou v blízké době vyhlášeny – v případě zájmu o přesnější informace k dotacím či pomoc se
zpracováním projektu zasílat na M. Turkovou.
b) Všem členům bude rozeslána nabídka na zpracování žádosti o dotaci do 109 výzvy OPZ – aktivitu
Modernizace veřejné správy – některé z obcí projevily zájem o zpracování Analýzy komunikace a následné
umístění elektronických úřední desky do obcí. M. Turková osloví obce, které budou mít zájem se do
připravovaného projektu zapojit.
c) Manažerka SOSL připravila a podala žádost na rok 2020 na studijní cestu SOSL, worskhopy a prezentační
a naučný materiál pro děti (kvízy, tajenky apod.) o regionu – Krajem živých vod – do národního
programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020 – MMR. Žádost byla podána ve výši 172 000
Kč, požadovaná dotace 111 000 Kč. Zatím nejsou známy výsledky programu.
d) Manažer SOSL připraví ve spolupráci s manažerem Svazku obcí Krašov dotaci na „Vlastivěda nejen pro
školy“ pro území Karlovarsko – dotační titulu EVO – Krajský úřad Karlovarského kraje. Vzhledem
k aktuální situaci odloženo na rok 2021.

e) Manažer SOSL podal žádost o dotaci na obnovu cyklistického mobiliáře na územím SOSL ve výši 192 000
Kč, požadovaná dotace 144 000 Kč. Obce byli osloveny pro podány požadavků. Návrhy byly podány a
žádost byla odevzdána dle požadavků jednotlivých obcí. Zapojené obce se budou podílet. Zatím nejsou
známy výsledky programu. Zastupitelstvo KK bude rozhodovat na jednání v červnu 2020.
f)

Manažerka SOSL připravila a podala žádost do Programu obnovy venkova Karlovarského kraje ve výši
500 000 Kč, dotace 350 000 Kč. Podprogram je každoročně určen na činnost manažerů mikroregionů,
spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera na rok 2020. Schváleno na minulém
jednání. Zatím nejsou známy výsledky programu. Zastupitelstvo KK bude rozhodovat na jednání v červnu
2020.

e) MAS Kraj živých vod
Manažerka SCLLD K. Prchalová informovala o aktualitách v MAS Kraj živých vod.
Výzva IROP, PRV, OPZ a aktuální stavu výzev a procesu hodnocení a schvalování.
Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na červen 2020.

Zapsala: M. Turková
Ověřil: M. Nepraš, A. Skřivanová

za Svazek obcí Slavkovský les
Marie Šašková, předseda svazku

