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Zápis z jednání k Akčnímu plánu  

SO ORP Mariánské Lázně 

Datum a čas:  23. 7. 2015 v 13:45 hod. Přílohy/počet stran: 2/2 (prezenční listina, foto) 

Místo jednání: kancelář DSO Mariánskolázeňsko Zpracoval/a: Ing. Josef Švajgl, KMOS 

Facilitátor:  Dagmar Strnadová, motivující starostka, starostka obce Tři Sekery 

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

 

Prvního jednání k akčnímu plánu se zúčastnilo kromě týmu MOS (Ing. Josef Švajgl, 

Daniela Morávková) 7 starostů z ORP Mariánské Lázně, 1 starostka z ORP Cheb – 

obec Dolní Žandov, která je členem DSO Mariánskolázeňsko i DSO Mikroregion 

Chebsko. S ohledem na charakter úvodní jednání KMOS Ing. Josef Švajgl zúčastněné 

seznámil s cíli aktivity KA12. 

 

Dagmar Strnadová připomněla, že v rámci předchozích prací mají všechny obce 

Svazku strategický dokument, stejně tak jako Svazek obcí. Obce, které nejsou členy 

Svazku se zatím nevyjádřily, ale určitě mají zpracovány projektové záměry, které cca 

před rokem posílali do krajské databáze, která je vyžadována stálou konferencí. Josef 

Švajgl informoval, že požádal sousední MAS Kraj živých vod o zaslání záměrů, které 

obce nahlásily do databáze. Dosud nezasláno.  

Josef Švajgl dále informoval, že v průběhu několika měsíců bude nutné zpracovat 

strategii pro obec Zádub – Závišín, která tento měsíc přistupuje do Svazku. Práce 

pravděpodobně začnou zpracování projektových záměrů. Bude dohodnuta 

individuální schůzka.  

 

Daniela Morávková připomněla, že město Mariánské Lázně zatím nemá použitelný 

strategický dokument a plánuje vytváření nového. Zatím není jasný časový 

harmonogram zpracování.  

Josef Švajgl poznamenal, že nejdříve bude vhodné sestavit kompletní seznam záměrů 

a následně z nich vybrat záměry, které jsou vhodné pro společnou realizaci na území 

ORP. Jednotlivé záměry by měly respektovat skutečnost, že nositelem projektu bude 

muset být Svazek nebo jednotlivé obce.  

 

Dagmar Strnadová připomněla, že jednání s Mariánskými Lázněmi bude pokračovat, 

ale zatím nemají žádné projektové záměry. Existuje předpoklad, že budou chtít 

pomoci od manažerů Svazku s definicí záměrů a s pomocí se zpracováním strategie.  

Problém bude s financováním jednotlivých projektů. I když jsou schváleny OP, stále 

nejsou pravidla výzev a znatelnosti a je velmi obtížné predikovat konkrétní pravidla. 

Z hlediska investičních projektů je však nutné již zahájit projekční práce.  

 

Závěry 

z jednání 

 KMOS shromáždí projektové záměry jednotlivých obcí. Zdrojem budou 

strategie obcí. S obcemi, které nejsou členy DSO Mariánskolázeňsko bude 
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domluvena v případě zájmů individuální schůzka  

 Na příštím jednání bude společně vybrány projektu vhodné pro meziobecní 

spolupráci 

 


