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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

rok 2014 se zaměřením projektů odlišoval od naší činnosti v roce předešlém. V roce 2013 
jsme rozvinuli spolupráci s našimi bavorskými sousedy a realizovali jsme s nimi několik 
projektů, které nebyly sice v řádech miliónů korun, ale svým významem byly a jsou  
- pro další činnost Svazku i obcí v něm sdružených - velmi významné. Poznání schopností  
a získání vzájemné důvěry je nezbytným předpokladem pro větší společné projekty 
v budoucnu. Na těchto projektech, které podporovaly přeshraniční a komunitní činnost, 
s námi spolupracovaly obce Mantel, Nagel, Mähring a Neualbenreuth.  

Významným projektem roku 2014 je velký projekt Svazu měst a obcí České republiky,  
v rámci kterého bude do poloviny roku 2015 koncepčně rozvíjena meziobecní spolupráce  
v rámci obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně. Tento projekt Svazu měst  
a obcí České republiky dokládá celorepublikovou potřebu zintenzivnění spolupráce měst  
a obcí. Zde je třeba poděkovat Městu Mariánské Lázně za podporu Svazku při zapojení  
do tohoto projektu. Na tomto projektu pracoval Mgr. Richard Štěpánovský, který posílil náš 
tým v závěru roku 2013. 

Pro členské obce Svazku i pro Svazek samotný pak byly v roce 2014 důležité jedny  
z posledních výzev Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Jelikož  
se jednalo o jednu z posledních možností žádat o prostředky tohoto programu v dotačním 
období 2007 – 2013, rozhodly se členské obce k podání 9 projektů do 62. výzvy, 1 projektu  
do 63. výzvy a Svazek podal 1 žádost do 62. výzvy a jednu žádost do 67. výzvy. 
V rámci tohoto programu byl také Svazek požádán Městem Cheb o zpracování projektové 
žádosti „Revitalizace parku - Městské sady“ do 69. výzvy.  Toto pověření Svazku 
považujeme za vyjádření důvěry v kvalitu naší činnosti. 

Kromě administrace dalších projektů (OPŽP, MZe) se v neposlední řadě vedení Svazku 
zabývalo přípravou dalšího dotačního období. Tato práce je díky zpoždění přípravy ze stran 
ministerstev a Evropské unie velmi nesnadná, proto budeme doufat, že se podaří překonat 
všechny administrativní překážky a že budeme moci pokračovat v činnosti Svazku  
pro členské obce i v budoucnosti minimálně v takovém rozsahu, jako dosud. 

 

Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady 

 

Základní informace 

Identifikační údaje 
 

Název organizace: Mariánskolázeňsko  
Právní forma: Dobrovolný svazek obcí 

IČ: 712 03 354 
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Sídlo organizace: Tři Sekery 157 

354 73 Tři Sekery 
  

Doručovací adresa: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí 
Malá průmyslová zóna Tři Sekery 
Tři Sekery 157 
354 73 Tři Sekery 

  
t +420 736 650 956 

+420 725 052 310 
  

e marianskolazensko@seznam.cz 
marianskolazensko.hlinova@seznam.cz 
marianskolazensko.peterikova@seznam.cz 
marianskolazensko.strategie@seznam.cz 
marianskolazensko.praskova@seznam.cz  

  
w http://www.marianskolazensko.org  

 

 

Charakteristika Mariánskolázeňska 
 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek nebo Mariánskolázeňsko)  

je založen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje 

devět venkovských obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, 

Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice. 

Svazek vznikl registrací u Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 27. 11. 2003. 

Předmětem činnosti a cílem Svazku dle zakládací smlouvy a stanov je spolupráce obcí, 

ochrana a prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje oblasti 

Mariánskolázeňska (životní prostředí, územní plánování, podpora malého a středního 

podnikání, bydlení, školství, využití volného času, doprava, turistický ruch, péče o památky, 

informatika, a.j.), zabezpečení koordinovaného postupu obcí při všestranném rozvoji oblasti 

(zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného 

rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem 

a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 

 

Členské obce  
 

Dolní Žandov, IČ: 00 25 39 10, Dolní Žandov 36, 350 02 Dolní Žandov 

Drmoul,  IČ: 00 25 39 28, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul 

Lázně Kynžvart, IČ: 00 25 40 29, Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

mailto:marianskolazensko@seznam.cz
mailto:marianskolazensko.hlinova@seznam.cz
http://www.marianskolazensko.org/
http://www.dolnizandov.cz/
http://www.obecdrmoul.cz/
http://www.laznekynzvart.cz/
http://www.staravoda.cz/
http://trstenice.kolonial.info/
http://www.trisekery.cz/
http://www.obecvaly.cz/
http://www.velkahledsebe.cz/
http://www.vlkovice.cz/
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Stará Voda, IČ: 00 57 27 48, Stará Voda 88, 353 01 Mariánské Lázně 

Trstěnice, IČ: 00 25 42 74, Trstěnice 85, 353 01 Trstěnice 

Tři Sekery, IČ: 00 25 43 04, Tři Sekery 82, 354 73 Tři Sekery 

Valy, IČ: 00 57 27 81, V Lukách 21, 353 01 Mariánské Lázně  

Velká Hleďsebe, IČ: 00 57 27 56, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

Vlkovice,  IČ: 00 57 27 64, Vlkovice 21, 353 01 Mariánské Lázně 

 

Historie Mariánskolázeňska  
 
2003 Dobrovolný svazek obcí založilo 7 obcí z okolí Mariánských Lázní 

2005 Vedle dosavadní dobrovolné práce získává  Svazek prvního zaměstnance 

2006 Připojila se obec Vlkovice 

2009 Karlovarský kraj navázal na projekt “Partnerství pro budoucnost” systematickou 
podporou manažerů mikroregionů 

2009 Svazek přijal druhého zaměstnance na plný úvazek 

2010 Do svazku přistoupila obec Trstěnice 
 

2011 Svazek rozhodl o přijetí třetího zaměstnance a odsouhlasil práci i pro obce mimo 
Svazek 

2011 Obec Drmoul získala Zelenou stuhu ČR na celostátní úrovni 

2012 Obce Dolní Žandov, Vlkovice a Tři Sekery se zúčasnily soutěže Vesnice roku 2012 
a získaly 6 ocenění 

2012 Obec Drmoul se zúčasnila evropské soutěže Entente Florale Europe a získala 
bronzové ocenění 

2013 Svazek se zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní 
spolupráce“ 

2013 
 
2013 
 
2013 
 
2014 
 
2014 

Tým Svazku se rozšířil na čtyři zaměstnance na plný úvazek 
 
Členské obce svazku Lázně Kynžvart, Tři Sekery a Vlkovice se zúčastnily soutěže 
Vesnice roku 2013 a získaly ocenění 
Oslava 10. výročí založení Svazku  
 
Členská obec Svazku Dolní Žandov se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2014  
a získala Zlatou stuhu v Karlovarském kraji 
V soutěži Svazu měst a obcí „Nejlepší starosta 2010-2014“ získala toto ocenění  
za Karlovarský kraj paní Dagmar Strnadová, starostka členské obce Tři Sekery 
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Organizační schéma 2014 
 
Valná hromada  
 
Výkonná rada  
 
Předsedkyně výkonné rady  
 
Vedoucí manažer  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Manažer pro strategie 
 
Ekonom 
 
Dozorčí rada  
 
 

Personální zabezpečení činnosti 

 

Valná hromada a Výkonná rada Svazku 
 

Dagmar Strnadová předsedkyně Výkonné rady 
Ing. Eliška Stránská místopředsedkyně Výkonné rady 

  
Mgr. Vladislava Chalupková člen Výkonné rady 

Miloslav Pernica člen Výkonné rady 
Eva Procházková člen Výkonné rady 
Helena Repíková člen Výkonné rady 

Quido Vlk člen Výkonné rady 
Bohumil Kovařík člen Výkonné rady do 18. 12. 2014 

Štefan Lepej 
Helena Klesnilová 

člen Výkonné rady do 29. 1. 2014 
člen Výkonné rady od 18. 12. 2014 

 
Poznámka: každá obec má v orgánech Svazku svého zástupce 
 

Dozorčí rada 
 

Ing. Bc. Renata Kuncová, předseda  
Miroslav Cuchal, člen  
Gabriela Bělohradská, člen  
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Manažeři Svazku 
 

Ing. Josef Švajgl vedoucí manažer 
Michaela Hlínová projektový a finanční manažer 

Jaroslava Peteříková projektový a finanční manažer  
Mgr. Richard Štepánovský manažer pro strategie 

Blanka Prášková ekonom, externí spolupracovník 
 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled důležitých událostí Mariánskolázeňska za rok 2014 
 

- Obec Stará Voda získala v soutěži Vesnice roku 2014 ocenění Objev roku 
- Svazek pokračoval v projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní 

spolupráce“ 
- Proběhlo zpracování 13 projektových žádostí do ROP NUTS II Severozápad 

v hodnotě téměř 80 mil. Kč 
- Obec Dolní Žandov získala titul Vesnice roku Karlovarského kraje 
- Titul Starosta roku Karlovarského kraje získala starostka obce Tři Sekery, paní 

Dagmar Strnadová, která je zároveň předsedkyní výkonné rady Svazku. 
 

Práce pro členské obce Svazku a realizace společných projektů 
 

Převažující činností Svazku v současnosti je získávání zdrojů pro rozvoj regionu 

Mariánskolázeňska  (dotační management).  Převažují projekty pro jednotlivé obce Svazku 

(cca 75%), zatím menší část (cca 25%) tvoří společné projekty.  Menší část práce představuje 

práce pro organizace zakládané či zřizované členskými obcemi a také pro nestátní neziskové 

organizace působící na území Svazku.  

 

Práce pro další obce a organizace 
 

Sbor dobrovolných hasičů Drmoul  

Základní škola a mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace  

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková 
organizace   

Centrum pro volný čas, Valy 

Obec Libá, Obec Tuřany, Město Cheb 

Základní a mateřské školy v regionu 

 

 

http://www.trisekery.cz/
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Nehmotné vlastnictví Svazku 
 

Svazek má registrované domény: 

 

marianskolazensko.org 

mariansko-lazensko.cz 

marianskolazenskem.cz 

marianskolazenskem.eu 

marianskolazenskem.info 

marianskolazenskem.net 

 

Členství v jiných organizacích  
 

Svazek je jedním ze zakládajících členů místní akční skupiny MAS 21, o.p.s., 
IČ: 264 08 309 
http://www.mas21.cz 

 

Svazek je zakladatelem nestátní neziskové organizace Mariánskolázeňsko, o. p. s., 
IČ: 291 14 161 
http://www.marianskolazensko.net  

 

Podnikatelská činnost 
 

Svazek obcí je držitelem živností:  

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

obory činnosti: 

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály 

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

Druh živnosti: ohlašovací volná   

Vznik oprávnění: 7. 11. 2007 

Podnikatelská činnost je vykonávána pouze jako doplněk hlavní činnosti pro maximální 
využití zejména personálních zdrojů.  

http://www.mas21.cz/
http://www.marianskolazensko.net/


11 

 

Přehled výsledků Mariánskolázeňska 2007 až 2014 
Statistika žádostí a projektů realizovaných na území Mariánskolázeňska s podporou dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

k datu 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 12.12.2010 21.9.2011 17.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Počet podaných žádostí 18 27 35 59 50 49 49 32

projektů obcí 10 20 27 51 42 44 41 25

projektů Svazku 8 7 8 8 8 5 8 7

Počet schválených žádostí 13 21 18 39 27 25 27 10

projektů obcí 6 16 14 35 20 21 20 6

projektů Svazku 7 5 4 4 7 4 7 4

Úspěšnost (počet) 72,22% 77,78% 51,43% 66,10% 54,00% 51,02% 55,10% 31,25%

Počet nerozhodnutých = schvalovaných 0 3 8 3 9 4 4 19

projektů obcí 2 6 1 8 3 4 17

projektů Svazku 1 2 2 1 1 0 2

Podaných žádostí (Kč) 126 184 220 70 959 647 73 732 634 24 071 999 110 118 421

projektů obcí 119 132 010 67 419 977 69 277 561 22 745 460 90 959 084

projektů Svazku 7 052 210 3 539 670 4 455 073 1 326 539 19 159 337

Schválených žádostí (Kč) 29 473 666 33 269 469 43 660 284 15 982 447 6 763 904

projektů obcí 28 919 666 30 357 279 42 241 742 14 735 908 5 442 004

projektů Svazku 554 000 2 912 190 1 418 542 1 246 539 1 321 900

Úspěšnost (finanční) 23,36% 46,89% 59,21% 66,39% 6,14%

Schválené projekty v realizaci*) (mil. Kč) 0,3 17 24 30 50 34 29 32

*) u položky Schválené projekty je uveden kumulativní zaokrouhlený údaj za projekty v realizaci (tj. bez dokončených projektů) k uvedenému datu  

zpracováno k 31. 12. 2014 

Komentář k výsledkům:  V roce 2014 bylo podáno několik velkých projektů do ROP Severozápad. K datu zpracování výroční zprávy  

(31. 12. 2014) nebylo schválení projektů rozhodnuto. Ve statistice se toto projevuje nízkým procentem úspěšnosti (finanční). 
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Počet podaných žádostí 
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Počet schválených žádostí 
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Schválené žádosti (Kč) 
 

 

*) u položky Schválené projekty je uveden kumulativní zaokrouhlený údaj za projekty v realizaci (tj. bez dokončených projektů) 
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Schválené projekty celkem v realizaci (mil. Kč) 
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Významné a zajímavé projekty 

 

Mariánskolázeňsko: administrace projektů ROP Severozápad 

Svazek připravil projektové žádosti do 62., 63., 67. a 69. výzvy Regionálního operačního 

programu NUTS II Severozápad v následujícím rozsahu: 

 

 

Žadatel: Obec Dolní Žandov 

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 7 305 260,36 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   V rámci projektu bude obnoven chodník včetně obrubníků, přejezdy 

chodníku, obnoveny plochy pro parkování a provedeno odvodnění. 

Projekt se uskuteční podél hlavní průjezdové komunikaci v obci. 

 

 

Žadatel: Obec Drmoul 

Název projektu: Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 5 045 218,67 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Projekt je svým charakterem nekomerčního zaměření a tím z principu 

neziskový. Hlavním strategickým cílem projektu je regenerace  

a revitalizace částí obce Drmoul včetně kvalitní, dobře vybavené  

a dostupné infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní  

a komunitní život a vzdělávání, tj. konkrétně: dostavba a vybavení 

kulturního domu pro komunitní a veřejný sektor včetně zlepšení 

akustiky sálu a jeho zpřístupnění, dále obnova chodníku u blízké 

autobusové zastávky. 

 

Název projektu: Obnova místních komunikací 

Výzva: 63. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad  

(v této výzvě projekt neprošel, byl tedy s malými úpravami podán  

do výzvy č. 67., ve které projekt již obstál) 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (malé projekty) 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 3 775 163,43 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 
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Popis:   Projekt řeší obnovu místních komunikací, konkrétně ulic  

Ke Studánce a Luční. 

 

Žadatel: Město Lázně Kynžvart 

Název projektu: Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 5 994 651,55 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Stavební úprava komunikace v ulici Polní 

- navýšení kapacity parkovacích stání v ulici Polní 

- řešení bezbariérových vstupů na stávající chodník 

- rozšíření napojení na komunikaci směrem k ulici Luční 

- odvodnění nově navrženého parkoviště pro osobní vozidla a přilehlé 

komunikace 

 

Název projektu: Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 19 024 240,12 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Rekonstrukce stávajících parkovacích míst, rozšíření o nová místa, 
rekonstrukce a rozšíření komunikací, osazení lapolů pro parkoviště, 
odvodnění dešťovou kanalizací do blízkého potoka. 
 

Název projektu: Ulice K Rybníku 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 5 483 624,96 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Obsahem projektu je obnova místní komunikace v ulici K Rybníku 

včetně vybudování chodníku. 

 

Název projektu: Ulice Luční (I. a II. etapa) 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 5 715 179,71 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Vybudování chodníku, normové rozšíření komunikace Luční, 
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vybudování míst pro přecházení, vybudování chodníkových přejezdů 

do postranních ulic. 

 

 

Žadatel: Obec Velká Hleďsebe 

Název projektu: Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 13 750 862,09 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Projekt navazuje na předchozí úsilí obce na obnovu komunikací  

a parkovacích míst v sídlišti Klimentov. Sídliště je tvořeno převážně 

bytovými domy ze šedesátých let minulého století, čemuž odpovídá  

i kvalita infrastrukty a věková struktura obyvatel. Území bude řešeno 

bezbariérově. Kromě obnovy komunikací se bude realizovat veřejné 

osvětlení v této lokalitě v technologii LED. 

Součástí tohoto projektu je vybudování nového chodníku podél 

Klimentovské ulice pro zajištění bezpečného pohybu chodců podél 

Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD 

u Křižovatky Klimentovská s Plzeňskou. 

 

Název projektu: Obnova ulice Luční 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 7 349 209,33 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Stávající špatný stav komunikace se smíšeným provozem chodců  

a motorových vozidel na této komunikaci vč. parkování bude 

nahrazen novým povrchem včetně odvodnění, které je v současné 

době nedostatečné. Luční ulice zabezpečuje provoz školní jídelny  

a základní školy ve Velké Hleďsebi, včetně místní obslužnosti v této 

lokalitě. Ulice bude řešena bezbariérově. Dále bude rozšířeno veřejné 

osvětlení dle současných standardů a v technologii LED. 

 

Název projektu: Obnova ulice Pohraniční stráže 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 6 345 399,75 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  57,07 % 

Popis:   Tento projekt navazuje na projekt Obnova komunikace III/2114 a jeho 
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realizací dojde k dokončení kompletní rekonstrukce hlavní 

komunikace v obci III/2114 v centrální části obce, která je spojnicí měst 

Mariánské Lázně a Cheb. V rámci projektu bude vybudován chodník, 

který je součástí samostatné PD etapa IC. Dále bude vybudováno 

veřejné osvětlení dle současných standardů a v technologii LED. Ulice 

bude řešena bezbariérově.    

 

 

Žadatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí 

Název projektu: Vybudování a obnova zařízení pro volný čas 

Výzva:   62. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 7 406 262,52 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Obsahem tohoto projektu je vybudování a obnova zařízení pro volný 

čas, jehož předkladatelem je Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek 

obcí. Projektu se účastní čtyři členské obce Svazku. Cílem projektu je 

vybudovat nebo obnovit místa pro volnočasové aktivity. V rámci 

tohoto projektu dojde k těmto aktivitám: 

 Obec Dolní Žandov: 

- obnova prostoru pro volnočasové aktivity u ZŠ (lokalita u hasičské zbrojnice) 

- osazení fitness prvků u obytného panelového domu v centru obce 

 Obec Drmoul: 

- vybudování hřiště u ZŠ 

- úprava prostoru a osazení laviček na odpočinkovém místě Sekerská 

- osazení fitness prvků v lokalitě Cihelna 

 Obec Stará Voda: 

- zkvalitnění povrchu víceúčelového hřiště 

 Obec Valy: 

- obnova víceúčelového hřiště 

  
 
 
Název projektu: Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní  

    a společenský život  

Výzva:   67. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 9 692 754,36 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis: Obsahem tohoto projektu je obnova komunikací, veřejných 

prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život, jehož 

předkladatelem je Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí  
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  a účastní se ho 4 obce Svazku: 

Dolní Žandov  

- Projekt řeší vnitřní stavební úpravy historického domu č. p. 40 v centru obce Dolní 

Žandov a přilehlé prostranství (chodník a schodiště). Dále řeší obnovu prostoru  

u pomníku obětem první světové války a obnovu pojezdového chodníku. 

 

Velká Hleďsebe 

- Rekonstrukce komunikace na průtahu cyklotrasou CT 361 Klimentovem, spojující 

průtah Klimentovem s odpočinkovou zónou u nového rybníčku pod La Panné. 

Stará Voda 

- Stavební obnova prostranství kolem kulturního domu ve Staré Vodě 

Valy 

- Stavební úpravy stávající místní komunikace v centru obce Valy a zároveň doplnění 

herních prvků na přilehlém veřejném prostranství sloužícím společenským akcím  

a vybudování hřiště pro petanque.  

 
  
Město Cheb 

Název projektu: Revitalizace parku – Městské sady 

Výzva:   69. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 

Termín realizace: do 16. 10. 2015 

Rozpočtované náklady projektu: 10 975 852,46 Kč 

Předpokládaná výše dotace:  85 % 

Popis:   Obsahem projektu je obnova parku Městské sady, který je umístěn  

v centru Města Cheb. Záměrem je obnovit cestní síť, realizovat nové 

osvětlení, doplnit park novými stromy a keřovými patry. 

Městské sady byly dosud obnovovány pouze lokálně a jejich stávající 

stav zůstával prakticky nezměněn po mnoho let. Záměrem bylo 

ponechat hlavní diagonální směry pohybu, zrušit okolní nápojné 

cestičky. Dokumentace respektuje stávající siluetu parku v největší 

možné míře. Upravuje stávající situaci tak, že dochází k diferenciaci 

radiálních a okružních komunikací (povrchem). Hlavní radiály 

propojují park severojižním směrem, s přidaným paprskem z jihu 

na střed centrálního památníku. Díky přidání jižního paprsku vzniká 

v chodnících symbolický znak trojzubce - což je znak druhé americké 

brigády, která osvobodila Cheb (centrální památník v parku). 

 

 

 

Mariánskolázeňsko: Slatinský běh 

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje také na projektech se společností Mariánskolázeňsko, 

o.p.s. V září 2014 se konal I. ročník tzv. „Slatinského běhu“. Jednalo se o sportovní akci 

přeshraničního charakteru. 
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Vytyčili jsme 5 km dlouhou trasu, která vedla po území zaniklé obce Slatina (Lohhäuser), 

dále přes státní hranici s Bavorskem na území obce Mähring a zpět. Během běhu sportovci 

absolvovali tři disciplíny – střelbu ze vzduchovky, hod granátem a plazení. Akce připomíná 

přeshraniční aktivity v dobách železné opony. 

Jednalo se o velmi příjemnou akci, která v roce plném administrace velmi těžkých 

projektových žádostí přinesla změnu, pomohla opět ke sblížení jak jednotlivých obcí Svazku, 

tak další spolupráci s příhraničními obcemi na bavorské straně hranice. 

Více k projektu naleznete zde:  

http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/ 

 

Financování Mariánskolázeňska 

Běžná činnost 2014 
 

Financování běžné činnosti Svazku obcí je založeno na třech zdrojích 

1. Příspěvky členských obcí 

2. Podpora Karlovarského kraje 

3. Odměny za zpracování žádostí od členských obcí Svazku, případně dalších subjektů 

1. Příspěvky členských obcí 

Příspěvky členských obcí Svazku jsou schvalovány Valnou hromadou Svazku. Při jejich 

stanovení je třeba zohlednit skutečnost, že členské obce doposud vybudovaly stávající 

technické i personální zázemí Svazku a nesly všechna rizika spojená s vybudováním 

dosavadní pozice Svazku. 

Model financování je založen na principu solidarity. Větší obce platí větší příspěvky, i když 

poměr práce je často opačný.  Model je založen na fixním a variabilním příspěvku. Fixní 

příspěvek platí všechny obce stejně, variabilní dle počtu obyvatel.  

2. Podpora Karlovarského kraje 

Karlovarský kraj systematicky podporuje činnost manažerů mikroregionů v závislosti  

na dosažených výsledcích.  Příspěvek kraje činil v posledních letech:  

2009: 

2010: 

2011: 

2012: 

2013: 

2014: 

400 000 Kč 

320 000 Kč 

360 000 Kč 

310 000 Kč 

340 000 Kč 

300 000 Kč 

 

http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/
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3. Odměny za zpracování žádostí pro  členské obce Svazku 

Používá se v případě, že jsou náklady uznatelné v rámci programu. Roční přínos pro Svazek 

je v rozmezí cca 100 000 – 300 000 Kč (záleží na počtu zpracovaných a úspěčných žádostí o 

dotaci). Předpokládáme, že v dalších 3 letech se sníží z důvodu vyčerpání evropských 

dotačních programů a změnou pravidel uznatelnosti výdajů u některých programů. 

 

Financování společných projektů  
 

4. Příspěvky členských obcí ke konkrétnímu projektu 

Na předem vybrané a schválené projekty  obce přispívají dle předem dohodnutého klíče, 

který se liší projekt od projektu. 

5. Zůstatek hospodaření minulých let 

Na předem vybrané a schválené projekty se využívá  zůstatek hospodaření minulých let. 

 

Přezkum hospodaření 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly provedl přezkoumání hospodaření 

Mariánskolázeňska za rok 2013.  

Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2013: bez výhrad. 

 

Závěr – poděkování  
 

Chtěli bychom poděkovat za podporu všem členským obcím, partnerům a spolupracujícím 

subjektům. Neméně patří naše díky Karlovarskému kraji, který nám i v roce 2014 poskytl 

příspěvek na mzdy. Zároveň děkujeme Svazu měst a obcí České republiky za realizaci 

projektu Podpora meziobecní spolupráce, který umožnil našemu Svazku další rozvoj. 

V roce 2015 nás čeká mnoho nelehkých úkolů – budeme realizovat náročné projekty 

podpořené z programu ROP Severozápad, pokračovat ve velkém projektu Svazu měst a obcí, 

zpracovávat a podávat nové žádosti o dotaci a také se připravovat na nové dotační období. 
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Přílohy 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD 

ROZVAHA - BILANCE 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA 
 

 

 


