
 

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 
w w w . k r a j z i v y c h v o d . c z 

 
 

Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 13. 9. 2018 – Ovesné 
Kladruby 

 
Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Martin Frank – Krásné Údolí, Aurelie Skřivanová – Ovesné 
Kladruby, Marie Nechutná – Úněšov, Jan Orosz - Krsy, Jiří Křenčil - Mnichov, Miroslav Egert – Bochov, Olga 
Haláková – Bečov nad Teplou, Jan Matoušek - Bezvěrov 
Hosté:  
manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS Kraj živých vod – Kamila Prchalová 

 
1) Organizační záležitosti 

Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.  
Zapisovatel návrh: pí. Turková 
Ověřovatelé návrh: p. Karel Hermann a p. Martin Frank 
 
Návrh usnesení: 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 13.9.2018 byla zvolena p. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Karel Hermann a p. Martin Frank 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

2) 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  
- Projednání připravovaných projektů a akcí SOSL 

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



 

 
 

3) Účetní záležitosti SOSL 
 
 
a) Zástupci SOSL projednali RO č. 2/18, viz. příloha 1 zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL berou na vědomí RO č. 2/18 viz. příloha 1 zápisu. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                     PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
b) Zástupci SOSL projednali RO č. 3/18, viz. příloha 2 zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schvalují RO č.3/18 viz. příloha 2. zápisu. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                     PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
4) Aktuality SOSL 

a) Členové SOSL byli požádáni o aktualizaci projektových záměrů svých obcí a seznamu aktualizace 
strategických plánů.  Členové byli vyzváni k  ZASLÁNÍ AKTUALIZACE ZÁMĚRŮ a seznamu aktualizace 
strategických plánů do 31.8.2018 na soslpov@seznam.cz M. Turkové. Od většiny obcí manažer neobdržel 
aktualizaci záměrů. Termín prodloužen do 31.10.2018. Lze zaslat i strategické plány obcí, resp. pouze 
aktualizace tabulek schválených projektových záměrů obcí/měst. Viz příloha č. 4. 

 
 

b) Letošní studijní cesta je naplánována do Šluknovského výběžku v termínu 18.-20.9.2018. M. Turková 
zajistí program, dopravu, ubytování. Program byl všem rozeslán. Program viz příloha č. 3 zápisu. 
 

c) Diskutovala se otázka zapojení do petice proti zrušení programu MZE DT 129 660 Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků, která má být od roku 2019 zrušena. SOSL se do petice nepřipojí za svou 
organizaci. Obce se případně budou hlásit k petici jednotlivě. Dle aktuálních informací budou tyto dotace 
přesunuty do dotačních národních titulů MMR od roku 2019. 

 
 
5) MAS Kraj živých vod 
 

a) Pan Orosz a pí Prchalová informovali o stavu SCLLD MAS KŽV.  
Byly podány informace o stavu výzev a podpořených projektů v programových rámcích PRV, OPZ, 
IROP.  

 
b) Projekt podpořený ze SCLLD Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod – Příměstské tábory se 

realizovali již letos v létě v Ovesných Kladrubech, Nevřeni a Bečově nad Teplou, v příštím roce ještě ve 
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Stanovicích. Tábory proběhly ve všech obcích úspěšně. První zpráva o realizaci bude zpracovávána ke 
31.10.2018. 
 

c) Připravuje se podzimní kolo výzvy do dotačního programu MAS Dr. Živoda – vyhlášeno bude začátkem 
října 2018, předpokládaný termín podávání žádostí do konce listopadu 2018. 
 

 
6) Projednávání připravovaných projektů a akcí SOSL 

a) M. Turková podala informace o stavu projektů SOSL v dotačních titulech POV Karlovarského Kraje.  
 
Dotace SOSL 
1) POV Manažer – schváleno 350 000 Kč + spolufinancování 30% SOSL z rozpočtu.  
2) Doplnění cyklistického mobiliáře na území SOSL – předpokládané náklady 242 000 Kč, schváleno  

dotací Karlovarského kraje 180 000 Kč, spolufinancování SOSL a zapojených obcí celkem 62 000 Kč, 
rozúčtování spolufinancování jednotlivých obcí dle tabulky viz příloha č. 4 zápisu, ostatní 
spolufinancování zajistí SOSL.  Dodavatel MAS Kraj živých vod. Smlouva podepsána a zveřejněna 
v registru smluv. 

3) Podpora kulturních aktivit - schváleno 20 000 Kč – bude uskutečněna akce Den v kraji živých vod dne 
28.10.2018 viz plakát, spolufinancování 20% 5000 Kč (zajistí SOSL z rozpočtu), celkem 25 000 Kč 

4) Cestovní ruch – Propagační a upomínkové předměty a materiály obcí na území SOSL - schváleno            
38 000 Kč (celkové náklady 50 700 Kč – spolufinancování 25% zajistí SOSL z rozpočtu a 
spolufinancování zapojených obcí) – dle domluvy budou vyrobeny pohledy každé z obcí, která dodala 
fotky, bude vyrobeno 16 pohlednic obcí a území SOSL. Pohlednice budou vyrobeny pro Bečov nad 
Teplou, Teplou, Bochov, Otročín, Mnichov, Ovesné Kladruby, Krsy, Nevřeň, Úněšov + 6 pohledů území 
SOSL (památky, krajina apod). Dále budou zpracovány upomínkové předměty s logem obcí/měst 
magnetky, s logem SOSL tašky (batohy), přívěsky na klíče, deštníky. Dle domluvy bude objednán a 
poslán fotograf do Úněšova, Ovesných Kladrub a Krsů.  

 
5) Dotace jednotlivých obcí a jiných organizací z území, na který se SOSL podílí: 
MZE  - Dotační titul 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018       
Hřbitovní zeď - Otročín 
II. etapa Hřbitovní zeď - Ovesné Kladruby 
 
MMR – POV 2018 
Workoutové hřiště - Bochov 
Obnova místní komunikace - Bečov nad Teplou 
Náš region – Kraj živých vod 
 
SFŽP 
Hřiště MŠ - Úněšov 
 
Dispoziční fond  
Oslavte s námi stoletá výročí – Bečov nad Teplou 
Poznejme se na základě historických souvislostí – kroniky Bochov –  realizace 2017,2018 
 
SCLLD MAS Kraj živých vod 
Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod – podíl SOSL na administraci a realizaci 



 

b) M. Turková informovala o neúspěšné výzvě z programu OPZ na Podporu zaměstnanosti. Výkonná rada 
navrhla projekt, který by mohl SOSL realizovat ve spolupráci s několika členskými obcemi týkající se 
problematiky zaměstnanosti.  
Návrh projektu: 
Zajistit pracovní četu 3+1 vedoucí osoba: činnosti – drobné práce pro zemědělce, pro obyvatele, zajištění 
nákupu strojů, zařízení a vyškolení, dále možnost rozšíření sociální péče pro občany – zajištění svozu na 
nákupy a k lékaři pro obyvatele z regionu – zajištění pozice pro 1 osobu a automobil, vyškolení osob. 
M. Turková zjistí bližší podmínky dotace. Bude projednáno na dalším zasedání v prosinci 2018. 
 

c) 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 

 
d) Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na prosinec 2018. Místo bude upřesněno. 

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

za Svazek obcí Slavkovský les  
                    Marie Šašková, předseda svazku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


