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Zápis z jednání k Akčnímu plánu  

SO ORP Mariánské Lázně 

Datum a čas:  25. 8. 2015 v 9:00 hod. Přílohy/počet stran: 2/2 (prezenční listina, foto) 

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

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

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

 

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

Daniela Morávková) 7 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně. Dále se účastnila p. 

Michaela Hlínová, manažerka DSO Mariánskolázeňsko.  

  

Dagmar Strnadová přivítala účastníky jednání, rekapituloval časový harmonogram 

práce na akčním plánu. Josef Švajgl informoval o uskutečněných jednáních. Dále 

informoval o stavu zpracování akčního plánu a rozvržení jednotlivých záměrů do 

oblastí, které byly zpracovávány ve souhrnném strategickém dokumentu.  

Dále připomněl, že zápisy z minulých jednání jsou vyvěšovány na web Svazku. 

Pokračují práce na akčním plánu dle povinné šablony.  

 

Daniela Morávková informovala o rozvržení jednotlivých záměrů (celkem 48 záměrů). 

Dále informovala o sdružování některých záměrů do logických skupin. Jednání 

s městem Mariánské Lázně zatím nepokročilo, připravují pouze záměr v oblasti MHD 

s přesahem do okolních obcí.  

 

Paní Procházková doporučila pokusit se další  menší aktivity sdružit pod větší projekty 

a v oblasti CR zvážit, eventuálně některé záměry realizovat jako součást publicity 

větších projektů a tím by se zjednodušila jejich administrace.  

Paní Chalupková požádala o upřesnění některých aktivit, aby byla zajištěna 

maximální srozumitelnost i pro externího čtenáře. 

Paní Otradovcová se jako „nováček“ zeptala, jakým způsobem probíhá 

předfinancování projektu ze strany obcí, pokud je nositelem projektu Svazek a jestli 

se týká předfinancování projektů Svazku novela zákona č. 250. 

Bylo vysvětleno, jakým způsobem probíhá stávající praxe a že bylo požádáno o 

stanovisko odb. kontroly k aplikaci novely. Zároveň bylo požádáno o názor SMO ČR.  

Paní Strnadová konstatovala, že na jednotlivých obcích stále přetrvává snaha řešit 

infrastrukturní projekty a občané vnímají zejména kvalitu místních komunikací jako 

důležité téma. 

 

Do konce měsíce bude probíhat dokončení akčního plánu a jeho nahrání do systému 

SMO ČR. Bude následovat jeho kontrola a případné vrácení pro dopracování a opravu 

případných nedostatků.    
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Závěry 

z jednání 

 

 Některé menší projekty a aktivity budou včleněny do aktivity do větší a 

komplexnějších projektů. 

 U všech pěti nejvíce rozpracovaných záměrů bude nositelem 

Mariánskolázeňsko 

 Bude dopracován akční plán a nahrán do IS SMO ČR. 

 

 


