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 1. 3. 2019 – Otročín
Přítomní:
Marie Šašková – Otročín, Karel Hermann – Teplá, Michal Vaněk - Všeruby, Aurelie Skřivanová – Ovesné Kladruby,
Marie Nechutná – Úněšov, Jan Orosz - Krsy, Miroslav Egert – Bochov, Miroslav Nepraš – Bečov nad Teplou, Jiří
Křenčil – Mnichov, Martin Frank – Krásné Údolí
Hosté:
manažer SOSL – Martina Turková, manažer SCLLD MAS Kraj živých vod – Kamila Prchalová, manažer OPZ SCLLD
MAS Kraj živých vod – Jiřina Vladařová

1) Organizační záležitosti
Paní předsedkyně Šašková zahájila jednání, přivítala přítomné a představila program.
Zapisovatel návrh: pí. Turková
Ověřovatelé návrh: p. Miroslav Nepraš a p. Martin Frank
Návrh usnesení:
Zapisovatelem a zpracovatelem zápisu ze shromáždění zástupců SOSL dne 1.3.2019 byla zvolena p.
Martina Turková, ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Miroslav Nepraš a p. Martin Frank.
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) Inventarizace majetku za rok 2018
Paní Šašková podala informace o provedení inventur majetku SOSL za rok 2018.
všem zasláno před jednáním, žádný majetek SOSL nebyl vyřazen.
Návrh usnesení:
Zástupci SOSL schválili provedení inventur majetku SOSL za rok 2018.
Hlasování:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.

4) Aktuality v SOSL
a) P. Šašková představila nového zástupce z řad starostů p. Miroslava Nepraše – starosta Města Bečov nad
Teplou.
b) Nominace zástupce SOSL do výběrové komise MAS Kraj živých vod
Výkonná rada nominovala p. Nepraše zástupce SOSL do výběrové komise MAS Kraj živých vod na období
do 6.12.2019.
Návrh usnesení:
Členové SOSL zvolili zástupce SOSL do výběrové komise MAS Kraj živých vod na období do 6.12.2019 pana
Miroslava Nepraše – Město Bečov nad Teplou.
Hlasování:
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 (p. Nepraš)

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.

c) Studijní cesta podzim 2019
M. Turková informovala o přípravě studijní cesty na podzim 2019. Na září 2019 (10. - 12. 9.2019) bude
připravováno každoroční výjezdní zasedání spojené se studijní cestou do regionu MAS Region Haná.
Region byl vybrán na základě pozvání MAS Region Haná, kteří byli v našem regionu na návštěvě na jaře
2018.
d) P. Frank otevřel problematiku Veřejně prospěšných prací v obcích. Úřad práce má problém
s poskytováním podpory při opakování osob na místa VPP. Musí se pořádně zdůvodnit,

Dotaz: Jak obce řeší problematiku povinnosti max. 3 x prodloužit Smlouvu na dobu určitou, poté se dle
zákoníku práce musí uzavřít Smlouva na dobu neurčitou. Je nutné řešit i u pracovníků zařazených na
VPP.
M. Turková byla pověřena prověřit tuto problematiku s p. Oroszem a rozeslat všem členům informaci
k tomuto problému.
5) Projednávání připravovaných projektů a akcí SOSL
a) M. Turková podala informace o stavu projektů SOSL v dotačních titulech POV Karlovarského Kraje.
Členové byli vyzváni k zaslání potřeb doplnění mobiliáře do připravovaného projektu do dotační titulu
Karlovarského kraje Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Projekt zpracuje dle potřeb obcí M.
Turková, projekt bude podán do 29.3.2019. Obce, které budou mít požadavky na doplnění mobiliáře, se
budou podílet na spolufinancování projektu dle výši viz tabulka v příloze. Ostatní spolufinancování zajistí
SOSL z vlastních prostředků.
Návrh usnesení:
Členové SOSL schválili podání žádosti do dotačního titulu Karlovarského kraje Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury ve výši celkem 234 000 Kč, spolufinancování 58 500 Kč.
Hlasování:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek:
Usnesení bylo přijato.

b) 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. Dále podala informaci o zpracovaných projektech pro
obce/města SOSL do POV MMR a národních dotacích MZE na údržbu venkovských prvků v krajině. Dále o
podaných žádostech do přeshraniční spolupráce Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
c) Příprava projektu SOSL do Operační programu zaměstnanost
M. Turková informovala o připravovaném projektu s pracovním názvem „Dům služeb SOSL“ do výzvy
v rámci Programového rámce OPZ SCLLD MAS Kraj živých vod – Pracovní příležitosti na venkově. Vyhlášení
výzvy bylo posunuto na duben 2019.
Záměr projektu:
Příprava, proškolení a zaměstnání 3 osob na nově vytvořená místa na 0,7 úvazku na 30 měsíců ve Svazku
obcí Slavkovský les. Jedná se o vyhledání, proškolení a zaměstnání na pozice s pracovní náplní: 1. IT
pracovník, správce webů a sociálních sítí, grafik, 2. Projektový pracovník – zajištění přehledu projektů,
zpracovávání projektů do všech dotačních titulů – krajské, národní, evropské, 3. Průvodce, lektor
programů pro školy a turisty (varianta Předák pracovní skupiny SOSL – forma předáka na VPP).
Předpokládaná výše projektu 3 500 000 Kč. SOSL bude muset spolufinancovat 5% dotace, forma dotace je
ex-ante. Veškeré prostředky na projekt budou v případě schválení předfinancovány, nebude se muset řešit
úvěr. Projekt bude rozpracován před dalším jednáním zaslán záměr členům SOSL a diskutován příp.
schválen na dalším jednání.

Návrh usnesení:
Členové SOSL vzali na vědomí přípravu projektu s pracovním názvem „Dům služeb SOSL“ a doporučili
připravovat projekt do výzvy v rámci Programového rámce OPZ SCLLD MAS Kraj živých vod.
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.
Byly podány informace o vyhlášené výzvě v rámci programového rámce PRV a připravované výzvě
v rámci Programového rámce OPZ. Dále podala informaci o stavu realizace podpořených projektů
v programových rámcích PRV, OPZ, IROP.
b) Projekt podpořený ze SCLLD Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod – Příměstské tábory
budou opět probíhat v létě v Ovesných Kladrubech 1 turnus, v Nevřeni 2 turnusy a Bečově nad Teplou
3 turnusy, v letošním roce ještě ve Stanovicích 1 turnus. Od 1.3.2019 bylo spuštěno přihlašování na
tábory 2019, veškeré informace a podklady jsou na www.krajzivychvod.cz.
c) Den pro náš region – členové byli požádáni o zaslání termínu pořádání Dne pro náš region. MAS Kraj
živých vod bude hromadně pořádat dne 6. dubna 2019. V některých obcích je plánován na jiný termín.
Obce budou osloveni k zaslání termínu a požadavku na počet rukavic a pytlů.

Další shromáždění zástupců SOSL je naplánováno na květen 2019 ve Všerubech.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Ověřil: M. Nepraš, M. Frank

za Svazek obcí Slavkovský les
Marie Šašková, předseda svazku

