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Zápis ze shromáždění zástupců obcí SOSL dne 13. 11. 2019 – Úněšov 
 
Přítomní: 
Marie Šašková – Otročín, Martin Klepal – Teplá, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby, Jan Orosz - Krsy, Olga Haláková – 
Bečov nad Teplou, Michal Vaněk - Všeruby, Martin Frank – Krásné Údolí, Martina Ebrlová, František Rýdl – Zahrádka, Marie 
Nechutná – Úněšov, Adéla Honomichlová - Nevřeň 
Hosté: manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS Kraj živých vod – Kamila Prchalová, manažer OPZ SCLLD MAS 
KŽV – Jiřina Vladařová, manažer PRV MAS KŽV – Marek Belza 

 
1) Organizační záležitosti 

Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.  
Zapisovatel návrh: pí. Turková 
Ověřovatelé návrh: pí. Olga Haláková a p. Martin Klepal 
 
Návrh usnesení: 
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 14.8.2019 byla zvolena p. 
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byli zvoleni pí. Olga Haláková a p. Martina Klepal. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                               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:  10                                  PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 



 

 
3) Účetní záležitosti SOSL 

 
a) Návrh rozpočtu na rok 2020 

Předsedkyně svazku p. Šašková podala informaci o rozpočtu na rok 2020. Všem obcím byl rozpočet zaslán 
k vyvěšení přes datovou schránku. 
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, závazným ukazatelem jsou jednotlivé paragrafy viz. příloha zápisu 
č. 1. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci SOSL schválili bez výhrad rozpočet SOSL na rok 2020, který je sestaven v paragrafech jako 
vyrovnaný, viz. příloha zápisu č.1. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Inventarizace majetku SOSL za rok 2019 
Předložen plán inventarizace majetku za rok 2019 viz. příloha zápisu č.2 
Všem zasláno. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci svazku odsouhlasili složení inventurní komise pro inventarizaci majetku SOSL na rok 2019 s 
termínem provedení prací do 24.1.2020 viz příloha č. 2. 
 
Hlasování: 
PRO:  10                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

c)  Schválené rozpočtové opatření č.4/2019 
Zástupci svazku berou na vědomí RO č.4/2019 viz. příloha zápisu č. 3. 
Všem zasláno. 
 
Návrh usnesení: 
Zástupci svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č.4/2019 bez výhrad viz příloha č. 3. 

 
Hlasování: 
PRO:  10                                              PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

 



4) Aktuality v SOSL 
 

a) Do 15.12.2019 podá manažer SOSL vyúčtování dotace na Obnovu cyklistického mobiliáře 2019, 
dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje.  
 

b) Do 15.1.2020 bude podáno vyúčtování dotace na mzdu manažera SOSL z POV. 
 

c) M. Turková informovala o studijní cestě do Regionu Haná, která se uskutečnila od 11. do 
13.9.2019. 

 
d) M. Turková obnoví jednání s MAS či mikroregiony, obcemi v Sasku a Bavorsku a o jednáních 

bude informovat na dalším jednání.  
 
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. 

 
Návrhy žádostí SOSL na rok 2020: 

e) Manažer SOSL připraví žádost na rok 2020 na studijní cestu SOSL, worskhopy a prezentační a 
naučný materiál pro děti (kvízy, tajenky apod.) o regionu – Náš region – do národního programu 
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020 - MMR (bude vyhlášeno v listopadu 2019). 
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují podání žádosti projektu Náš region do národního programu MMR Podpora 
obnovy a rozvoje venkova 2020.  
 
Hlasování. 
PRO:  10                                  PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

f) 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. 
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují podání žádosti na zpracování regionální Vlastivědy nejen pro školy 
dotačního titulu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJENA 
PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A 
OSVĚTY  Karlovarského kraje. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                  PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 



 

 
 

g) Manažer SOSL připraví žádost o dotaci na obnovu cyklistického mobiliáře na územím SOSL. Obce 
rozmyslí potřeby ve svých obcích. Na příštím jednání bude rozhodnuto o podání žádosti.  

 
h) Manažer SOSL připraví žádost o dotaci na PODPORU AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V 

KARLOVARSKÉM KRAJI. Podpora rozvoje CR na území SOSL - obnova Cedulí v jednotlivých 
obcích. Obce zmapují potřeby oprav, obnov, nových cedulí na svém území. 
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují podání žádosti do dotačního titulu PODPORA AKTIVIT V OBLASTI 

CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI - projekt Podpora rozvoje CR na území SOSL. 
 
Hlasování. 
PRO:  10                                  PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 
 

i) Manažer SOSL připraví žádost do Programu obnovy venkova Karlovarského kraje. Podprogram je  
každoročně určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu 
mzdových nákladů manažera na rok 2020.  
 
Návrh usnesení: 
Členové SOSL schvalují podání žádosti do dotačního titulu PROGRAM OBNOVY VENKOVA 
Karlovarského kraje určeného na podporu mezd manažerů mikroregionů na rok 2020 ve výši 
350 000 Kč.  
 
Hlasování. 
PRO:  10                                  PROTI:    0                               ZDRŽEL SE:  0 
 
Výsledek: 
Usnesení bylo přijato. 

 
6) MAS Kraj živých vod 
 

a) Pan Orosz a pí Prchalová informovali o stavu SCLLD MAS KŽV.  
 
PRV – 
P. Belza informoval o stavu výzev v PRV. 
 
K. Prchalová podala informace o připravované výzvě v roce 2020 v rámci programového rámce PRV 
SCLLD MAS Kraj živých vod - čl. 20. Obce byli požádány o podání informací o připravovaných 
projektech, dále byli požádány o šíření informace o vyhlašované výzvě. 
Byl proveden průzkum zájmu, která témata jednotlivé obce zajímají. 
Manažer SOSL rozešle informace k čl. PRV a připravované výzvě, kde budou obce vyzvány k zaslání 
svých záměrů do této vývzy. 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/prispevky_cr.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/prispevky_cr.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/prispevky_cr.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/prispevky_cr.aspx


OPZ 
Dále byly podány informace o aktuálních výzvách v OPZ. MAS KŽV připravuje vyhlášení výzvy č. 7 
Pracovní příležitosti na venkově (1 žadatel se do výzvy přihlásil, ale svůj projekt stáhnul po podání)  a 
pravděpodobně č. 8 Zapojení obyvatel do života v obcích (1 ze žadatelů chce stáhnout svůj projekt). 
V OPZ se již výzvy v příštím roce vyhlašovat nemohou.  
 
IROP – běží 3 projekty z 1. výzvy – ZŠ Teplá, ZŠ Bochov, Komunitní centrum ÚTERÝ – Úterský spolek 
BART 

        V únoru 2020 bude vyhlášena poslední výzva na podporu ZŠ a Komunitních center v území.  
 

b) K. Prchalová informovala o realizovaných Příměstských táborech v létě 2019 na území MAS Kraj živých 
vod. 
 

c) V červenci 2019 byl podán navazující projekt Příměstské tábory MAS Kraj živých vod II, které budou 
probíhat v případě schválení projektu v létě 2020 – 2022 v Bečově, Ovesných Kladrubech, Stanovicích, 
Nevřeni a nově v Teplé a v Úterý. 

 
d) P. Orosz zhodnotil průběh Národní konference venkov 1.-3.10.2019 v Teplé, kterou spolupořádala 

MAS Kraj živých vod s Observatoří venkova, na organizaci se podílel i Svazek obcí Slavkovský les a 
členové SOSL. Bylo poděkováno všem zúčastněným a zapojeným obcím.   

 
e) K. Prchalová informovala o akci Den živých vod – každoroční akce 28. 10. 2019 se konala úspěšně 

v Krsech.  
 
Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na únor 2020.  
 
 
Zapsala: M. Turková 
Ověřil: O. Haláková, M. Klepal                                                                  
                                

 
 

 
 
za Svazek obcí Slavkovský les  

                    Marie Šašková, předseda svazku 


