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Dobrovolné svazky obcí nemají zákonnou povinnost zveřejňovat výroční zprávu, 

považujeme ji však za vhodný nástroj, kterým lze ve stručné podobě shrnout uplynulý 

rok. 
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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

rok 2016 můžeme, a jsme za to moc rádi, zhodnotit jako velmi úspěšný. Svazku se 

podařilo zahájit realizaci několika významných projektů, od kterých očekáváme další 

rozvoj a možnosti pro naše území. 

V průběhu celého roku jsme udržovali spolupráci s našimi bavorskými sousedy, i když 

jsme nerealizovali žádný konkrétní projekt. Společná setkání byla spíše přípravná  

a plánovací. Díky této spolupráci jsme společně připravili a podali žádost o dotaci do 

Dispozičního fondu Cíle EÚS – název projektu: „Seznámení s fungováním veřejné správy 

v CZ v BY“. Projekt byl schválen a jeho realizace bude probíhat v roce 2017. 

Od června 2016 realizujeme projekt MAP (místní akční plány) – Rozvoj vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku, a to v rámci OP VVV. Tento projekt má za cíl zejména zvýšení 

kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní 

školu, zlepšení sociální integrace žáků, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, 

posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další. 

Od července se Mariánskolázeňsko zapojilo do projektu „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ 

(CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je novou aktivitou Svazu měst  

a obcí. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“, realizovaný od května 

2013 do listopadu 2015. 

Od října jsme zahájili realizaci projektu: CLARA III: Rozvoj společné partnerské 

spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu. Cílem projektu je zintenzivnění 

spolupráce sousedních regionů na úrovních správních orgánů a vytvoření 

koordinovaných konceptů rozvoje pohraničí. Do projektu jsou v rámci Karlovarského 

kraje zapojeni ještě Město Cheb a samotný Karlovarský kraj.  

Kromě uvedených projektů jsme pracovali pro členské obce, kterým jsme připravovali 

nové žádosti o dotace do různých dotačních programů, řešili administraci již zahájených 

projektů, ale i monitoring zrealizovaných a ukončených projektů. V této oblasti se 

staráme například o 12 projektů z Regionální operačního programu NUTS II 

Severozápad, které byly dokončeny v roce 2015 a nyní jsou v pětileté udržitelnosti. Další 

administrativně náročnou udržitelnost jsme vykonávali v rámci projektů z Operačního 

programu Životní prostředí, ze kterého naše obce čerpaly a realizovaly více jak dvě 

desítky projektů a většina je jich ještě v době udržitelnosti.  

I v dalších letech bychom rádi pokračovali v práci a činnosti svazku, která je nyní vcelku 

dost široká a členským obcím tak nabízí mnoho příležitostí na spolupráci a rozvoj.  

 

Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady 
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Základní informace 

Identifikační údaje 
 

Název organizace: Mariánskolázeňsko  

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí 

IČ: 712 03 354 

  

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.svajgl@seznam.cz 

marianskolazensko.hlinova@seznam.cz 

marianskolazensko.moravkova@seznam.cz 

marianskolazensko.cizkova@seznam.cz 

marianskolazensko.peterikova@seznam.cz 

marianskolazensko.praskova@seznam.cz 

  

w http://www.marianskolazensko.org  

 

mailto:marianskolazensko@seznam.cz
mailto:marianskolazensko.hlinova@seznam.cz
http://www.marianskolazensko.org/
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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 deset venkovských obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, 

Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice  

a Zádub-Závišín. 

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 

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 

Zádub–Závišín, IČ: 00 57 27 72, Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín 

 
 

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/


8 

 

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 Tým Svazku se rozšířil na čtyři zaměstnance na plný úvazek 

2013 Členské obce svazku Lázně Kynžvart, Tři Sekery a Vlkovice se zúčastnily soutěže 

Vesnice roku 2013 a získaly ocenění 

2013 Oslava 10. výročí založení Svazku 

2014 Členská obec Svazku Dolní Žandov se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2014  

a získala Zlatou stuhu v Karlovarském kraji 

2014 V soutěži Svazu měst a obcí „Nejlepší starosta 2010-2014“ získala toto ocenění  

za Karlovarský kraj paní Dagmar Strnadová, starostka členské obce Tři Sekery 

2015 Obec Valy získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 ocenění Oranžová 

stuha a postoupila do celostátního kola.  V celostátním kole obec obsadila 6. 

místo. 

2015 Starosta obce Valy Quido Vlk  se umístil v kategorii „Starosta“ v soutěži Osobnost 

Karlovarského kraje pro rok 2015 mezi třemi nejlepšími. 

Svazek schválil zapojení do projektu Místní akční plány (MAP) rozvoje vzdělávání a 

díky spolupráci s Městem Mariánské Lázně se stal se nositelem MAP za ORP 

Mariánské Lázně 
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2016 Obec Valy získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 ocenění Zlatá stuha 

a postoupila do celostátního kola. Obec Trstěnice získala v této soutěži Čestné 

uznání za inovativní přístup a kreativitu projektu šetrného k životnímu prostředí. 

 

Organizační schéma 2016 
 

Valná hromada  

Výkonná rada  

Předsedkyně výkonné rady  

Vedoucí manažer  

Projektový a finanční manažer (4x)  

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 

 Ing. Jaroslava Brožová Lampertová člen Výkonné rady od 10. 2. 2015 

Helena Klesnilová  

Jitka Otradovcová 

člen Výkonné rady  

člen Výkonné rady od 23. 7. 2015 

Poznámka: každá obec má v orgánech Svazku svého zástupce 
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Dozorčí rada 
 

Ing. Otakar Born, předseda  

Věra Stiborová, člen  

Tomáš Fictum, člen  

 

Manažeři Svazku 
 

Ing. Josef Švajgl vedoucí manažer, pracovní poměr (PP) od 6. 11. 2006 

Michaela Hlínová projektový a finanční manažer, PP od 1. 5. 2009  

Daniela Morávková 

Mgr. Jana Čížková 

Jaroslava Peteříková 

 

Blanka Prášková 

projektový a finanční manažer, PP od 1. 5. 2015 

projektový a finanční manažer, PP od 1. 9. 2015 

projektový a finanční manažer, PP obnoven  

od 14. 11. 2016  

projektový a finanční manažer od 1. 10. 2016   

do 13. 11. 2016 

Blanka Prášková ekonom, externí spolupracovník 

 

PP – pracovní poměr 

 

 

Činnost manažerů svazku je podporována v rámci dotačního titulu č. 4. Programu 

obnovy venkova Karlovarského kraje. 

 
 

Více zde: http://www.marianskolazensko.org/o-nas/ 

 

http://www.marianskolazensko.org/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.org%2Fo-nas%2F
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Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled důležitých událostí Mariánskolázeňska za rok 2016 
 

- Svazek zahájil realizaci projektu „MAP (místní akční plány) – Rozvoj vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku“ 

- Svazek zahájil realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ 

- Svazek zahájil realizaci projektu „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 

- Obec Valy získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 ocenění Zlatá stuha  

a postoupila do celostátního kola.  Obec Trstěnice získala v této soutěži Čestné 

uznání za inovativní přístup a kreativitu projektu šetrného k životnímu prostředí 

- p. Jaroslava Peteříková se stala od listopadu z externího spolupracovníka 

zaměstnancem na pracovní úvazek 

- Svazek pracuje v týmu pěti stálých manažerů, což umožňuje zajištění realizace všech 

rozjetých projektů, práci pro obce v oblasti dotačního managementu i další aktivity 

jako jsou např. komunitní akce 

- Proběhla registrace svazku jako oblastní a lokální destinační společnosti, bylo 

vybráno za Karlovarský kraj celkem 5 subjektů vč. Mariánskolázeňska; 1 krajská 

destinační společnost a 4 oblastní a lokální destinační společnosti 

- U našich bavorských sousedů byla založeno sdružení deseti obcí IKOM Stiftland na 

území okresu Tirschenreuth 

- Svazek byl partnerem akce Marienbad film festival, která se konala ve dnech  

29. 8. – 2. 9. 2016 

 

 

Práce pro členské obce Svazku a realizace společných projektů 
 

Převažující činností Svazku v současnosti je získávání zdrojů pro rozvoj regionu 

Mariánskolázeňska  (dotační management).  Stále převažují projekty pro jednotlivé obce 

Svazku (cca 75%), zatím menší část (cca 25%) tvoří společné projekty, které jsou svým 

zaměřením a rozsahem velmi důležité pro rozvoj území a další spolupráci se subjekty 

působícími v našem kraji. Jedná se o již několikrát zmiňované projekty MAP, CSS a Clara 

III. I díky těmto projektům, především projektu MAP se v roce 2016 rozšířila spolupráce 

se školami v ORP Mariánské Lázně a také práce pro tyto organizace – především 

příprava žádostí o dotaci na tzv. ŠABLONY. Tyto dotační peníze budou od roku 2017 

školy čerpat např. na posílení stavu zaměstnanců – chůvy v mateřských školách, 
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vzdělávání zaměstnanců, vzájemné výměny zkušeností mezi školami, asistenti pedagogů 

apod.  Menší část práce představuje práce pro organizace zakládané či zřizované 

členskými obcemi, eventuálně pro nestátní neziskové organizace působící na území 

Svazku. 

 

Práce pro další obce a organizace v roce 2016 na území 

Mariánskolázeňska 
 

Lesy Drmoul s.r.o, IČ: 03960765, 
http://www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/povinne-informace/struktura-obecniho-uradu/  

Služby Dolní Žandov s. r. o., IČ: 25233271, 
http://www.dolnizandov.cz/urad-obce/organizacni-struktura-1/  

TJ Sokol Lázně Kynžvart, IČ: 47723670, 
http://www.fotbalunas.cz/tym/488/   

Základní a mateřské školy v regionu (v ORP Mariánské Lázně): 

Mateřská škola Vora  

Mateřská škola Křižíkova  

Mateřská škola Hlavní  

Mateřská škola Úšovice  

Mateřská škola Na Třešňovce  

Mateřská škola Pramínek, v.o.s. 

Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace 

Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace 

Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Základní škola Čtyřlístek 

Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace 

Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace 

Mateřská škola Klimentov, okres Cheb, příspěvková organizace 

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

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

Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 

Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace 

http://www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/povinne-informace/struktura-obecniho-uradu/
http://www.dolnizandov.cz/urad-obce/organizacni-struktura-1/
http://www.fotbalunas.cz/tym/488/
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Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace 

Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Žandov, příspěvková organizace (ORP Cheb) 

 

Nehmotné vlastnictví Svazku 
 

Mariánskolázeňsko 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 jediným zakladatelem NNO 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 

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



 

 

Přehled výsledků Mariánskolázeňska 2007 až 2016 
 

Statistika žádostí a projektů realizovaných na území Mariánskolázeňska s podporou dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: 

 

Statistika žádostí a projektů realizovaných na území Mariánskolázeňska s podporou dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (pouze obce a Svazek)

(bez komunitních akcí)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

k datu 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 12.12.2010 21.09.2011 17.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Počet podaných žádostí 18 27 35 59 53 59 49 32 17 32

projektů obcí 10 20 27 51 45 54 41 25 14 27

projektů Svazku 8 7 8 8 8 5 8 7 3 5

Počet schválených žádostí 13 21 18 39 31 31 28 21 11 17

projektů obcí 6 16 14 35 24 27 21 16 8 13

projektů Svazku 7 5 4 4 7 4 7 5 3 4

Úspěšnost (počet) 72,22% 77,78% 51,43% 66,10% 58,49% 52,54% 57,14% 65,63% 64,71% 53,13%

Počet nerozhodnutých = schvalovaných 0 3 8 3 2 3 3 6 2 7

projektů obcí 2 6 1 1 2 3 5 2 6

projektů Svazku 1 2 2 1 1 0 1 0 1

Podaných žádostí (Kč) 126 184 220 71 957 630 93 734 778 24 069 829 110 090 591 31 540 520 32 958 434

projektů obcí 119 132 010 68 417 960 89 279 705 22 743 290 90 931 254 21 837 766 23 786 031

projektů Svazku 7 052 210 3 539 670 4 455 073 1 326 539 19 159 337 9 702 754 9 172 403

Schválených žádostí (Kč) 29 473 666 43 444 836 56 376 925 15 126 305 89 467 561 21 095 647 15 014 721

projektů obcí 28 919 666 40 532 646 54 958 383 13 879 766 80 739 399 11 392 893 5 897 131

projektů Svazku 554 000 2 912 190 1 418 542 1 246 539 8 728 163 9 702 754 9 117 590

Úspěšnost (finanční) 23,36% 60,38% 60,15% 62,84% 81,27% 66,88% 45,56%

Schválené projekty v realizaci*) (mil. Kč) 0,3 17 24 30 50 34 29 32 80 66

*) u položky Schválené projekty je uveden kumulativní zaokrouhlený údaj za projekty v realizaci (tj. bez dokončených projektů) k uvedenému datu zpracováno k datu 17.01.2017

Princip vedení statistiky: projekty z ROP podané v roce 2014 a schválené 2015 se nasčítávají ro doku 2014  

 

 



 

Počet podaných žádostí 
 

Počet podaných žádostí (obce a Svazek) 
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Počet schválených žádostí 
 

Počet schválených žádostí (obce a Svazek) 
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Podané žádosti (Kč) 
 

Podané žádosti - Kč (obce a Svazek) 
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Schválené žádosti (Kč) 
 

Schválené žádosti - Kč (obce a Svazek) 
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Schválené projekty celkem v realizaci (mil. Kč) 
 

Schválené žádosti celkem v realizaci (mil. Kč) =  před schválením vyúčtování (obce a Svazek) 
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Přehled výsledků Mariánskolázeňska v roce 2016 – práce pro další subjekty  
školy, organizace založené obcí, NNO, obce mimo Svazek apod. 

 

Rok 2016           

k datu 31.12.2016           

Počet podaných žádostí 32           

organizace na území Svazku 22           

organizace mimo území Svazku 10           

Počet schválených žádostí 23           

organizace na území Svazku 16           

organizace mimo území Svazku 7           

Úspěšnost (počet)             

Počet nerozhodnutých = schvalovaných  9           

organizace na území Svazku 6           

organizace mimo území Svazku 3           

Podaných žádostí (Kč) 62 628 677           

organizace na území Svazku 9 472 025           

organizace mimo území Svazku 53 156 652           

Schválených žádostí (Kč) 7 996 559,0           

organizace na území Svazku 5 689 587           

organizace mimo území Svazku 2 306 972,0           

Úspěšnost (finanční) 12,77%           

Schválené projekty v realizaci*) (mil. Kč) 3,0           

*) u položky Schválené projekty je uveden kumulativní zaokrouhlený údaj za projekty v realizaci (tj. bez dokončených projektů) k uvedenému datu 
největší akcí byla žádost o dotaci na krajinnou výstavu pro Město Cheb, za cca 32. mil. Kč, která bohužel nebyla 
schválena 

   



Významné a zajímavé projekty 
 

MAP  
 

Základní údaje o projektu: 

Oficiální název projektu: Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 

Předpokládané realizace: 1. 6. 2016 - 31. 5. 2018 

Realizační tým: 

vedoucí projektu: Ing. Josef Švajgl 

věcný manažer projektu: Mgr. Jana Čížková  

projektový manažer: Daniela Morávková, 

Tento projekt má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem  

na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků, 

zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na 

potřeby trhu práce a další. 

Hlavním přínosem realizace Místního akčního plánu (MAP) je vybudování udržitelného 

systému komunikace mezi aktéry v území ORP Mariánské Lázně, kteří ovlivňují 

vzdělávání v území. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávání 

politiky v území a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních 

problémů v dohodnutých prioritách. Spolupráce se zapojenými školami bude probíhat  

i se zapojením veřejnosti. 

 

Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 

15 let a zahrnuje oblasti: 

- včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání 

 

Má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty: 

- základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, rodiče a další 

veřejnost, Agentura pro sociální začleňování 

 

 



 

Prioritní (povinná) témata: 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

  

Doporučená témata: 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

  

Průřezová a volitelná témata: 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol 

12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Více informací zde: 

http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-
a-vzdelavani/ 

 

 

 
 

http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.org%2Fprojekty%2Fprojekty-svazku-marianskolazensko%2Fop-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani%2F
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.org%2Fprojekty%2Fprojekty-svazku-marianskolazensko%2Fop-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani%2F


 

CSS 
 

Základní údaje o projektu: 

Oficiální název projektu: Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS),  

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Předpokládaná realizace: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2020 

Realizační tým: 

manažer CSS: Michaela Hlínová 

specialista pro rozvoj mikroregionu: Daniela Morávková 

Předmětem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování  

a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí 

sdružených do dobrovolného svazku obcí, a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po 

jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení 

dobrovolného svazku obcí (podmínky, prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu 

veřejné správy v území. S čímž souvisí definování potřebného legislativního prostředí 

resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování 

DSO a CSS v území.  

 

Více informací zde: 

http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/smo-cr/css/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/smo-cr/css/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.org%2Fprojekty%2Fprojekty-svazku-marianskolazensko%2Fsmo-cr%2Fcss%2F


 

CLARA III 
 

Oficiální název projektu: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-bavorském regionu 

Registrační číslo projektu: 124 

Předpokládaná realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 

Cílem projektu je zintenzivnění spolupráce sousedních regionů na úrovních správních 

orgánů a vytvoření koordinovaných konceptů rozvoje pohraničí. 

Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů  

z realizace projektu CLARA 2 (v letech 2010-2013). Vzhledem k tomu, že přeshraniční 

dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský 

kraj), byly tehdy vytvořeny dva projekty CLARA 2. Pro pokračování v nastavené 

trilaterální spolupráci mezi Bavorskem, Saskem a Karlovarský krajem je aplikován tentýž 

princip.  

Vznikly dva obdobné projekty na: 

- česko-bavorské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-bavorském regionu“, 

- česko-saské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu“. 

Společným vedoucím partnerem obou projektů je Karlovarský kraj, který bude 

koordinovat aktivity projektů jak na česko-bavorském a česko-saském území, tak  

i v mezích obou přeshraničních operačních programů, mezi projekty navzájem.  

Projekty CLARA III: Bavorsko a CLARA III: Sasko byly v roce 2016 úspěšně schváleny 

monitorovacím výborem.  

Realizace projektů CLARA@eu (2005–2006) a  CLARA 2 (v letech 2010-2013) nastavila 

úzkou spolupráci úřadů (Karlovarský kraj a Horní Franky), tuto spolupráci je však 

potřeba dále rozvíjet. Projekt zahrnuje široké spektrum oblastí veřejné správy  

s přeshraničním významem: 

 1. civilní ochrana 

 2. cestovní ruch a lázeňství 

 3. moderní veřejná správa 

 4. regionální rozvoj a územní plánování 

 5. životní prostředí 

 6. doprava 



 

Partneři projektu: 

 Karlovarský kraj, vedoucí partner projektu  

 Město Cheb, partner č. 2 

 Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, partner č. 3 

 Vláda Horních Frank / Bavorsko, partner č. 4 

 Město Bayreuth / Bavorsko (PP5) 

 Zemský okres Wunsiedel / Bavorsko, partner č. 6 

 Zemský okres Hof / Bavorsko, partner č. 7 

  

Více informací zde: 

http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/evropska-uzemni-
spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/ 

Webová stránka projektu: www.clara3.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://www.cheb.cz/
http://www.marianskolazensko.org/
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/
https://www.bayreuth.de/
https://www.landkreis-wunsiedel.de/
http://www.landkreis-hof.de/Aktuelles.aspx
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/evropska-uzemni-spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.org%2Fprojekty%2Fprojekty-svazku-marianskolazensko%2Fevropska-uzemni-spoluprace-eus-2014-2020%2Fclara-iii%2F
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/evropska-uzemni-spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.org%2Fprojekty%2Fprojekty-svazku-marianskolazensko%2Fevropska-uzemni-spoluprace-eus-2014-2020%2Fclara-iii%2F
http://bavorsko.clara3.eu/


 

Spolupráce na projektech s organizací  

Mariánskolázeňsko, o. p. s.  
 

Mariánskolázeňsko: Slatinský běh, III. ročník 
 

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje také na projektech se společností 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. Dne 24. 9. 2016 se konal III. ročník tzv. „Slatinského běhu“, 

který svazek a obecně prospěšná společnost připravila ve spolupráci se členskou obcí 

Stará Voda. Jednalo se o sportovní akci přeshraničního charakteru. 

Celkem startovalo 41 běžců ve třech kategoriích – děti (12 účastníků), ženy (15 účastnic), 

muži (14 účastníků). Zaběhat si přišlo i 7 německých občanů. Na trati, která měřila 5 km  

pro dospělé a 2,5 km pro děti čekal závodníky hod granátem, střelba ze vzduchovky  

a těsně před cílem ještě oblíbené plazení „pod hraničními dráty“. Všichni účastníci zvládli 

běh i disciplíny výborně. Odměnou pro ně byla medaile, účastnický list a také 

občerstvení - koláče a špekáčky, které po takových výkonech přišly každému vhod. 

Více informací zde: 
http://www.marianskolazensko.org/news/iii-rocnik-slatinskeho-behu/  

 

Mariánskolázeňsko: Soutěž o nejhezčí velikononí výrobek  
 

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje také na projektech se společností 

Mariánskolázeňsko, o. p. s. Soutěž byla vyhlášena v únoru. Zájemci mohli doručit své 

výrobky do 18. 3. 2016. V termínu bylo doručeno 110 výrobků, které byly hodnoceny 

v pěti kategoriích: kategorie A (děti do 6 let), kategorie B (děti ve věku 7 – 8 let), kategorie 

C (děti ve věku 9 – 10 let), kategorie D (děti ve věku 11 – 14 let) a kategorie E (osoby ve 

věku 15 let a více). Dne 21. 3. 2016 se uskutečnilo hodnocení. Hodnotiteli byli účastníci 

(ředitelé základních a mateřských škol z ORP Mariánské Lázně, starostové obcí a zástupci 

kraje) konference k tvorbě Místního akčního plánu „Rozvoj vzdělávání na 

Mariánskolázeňsku“. Hodnocení bylo již tradičně náročné, protože soutěžní výrobky byly 

opět velmi pěkné, nápadité a inspirativní. Letos byla přidána kategorie K (kolektivy), ve 

které byly ohodnoceny kolektivní práce. 

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 23. 3. 2016 od 16:00 hodin ve školní 

jídelně Základní školy v Lázních Kynžvart. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků 

zpříjemnilo vystoupení dětí ze Základní školy Lázně Kynžvart.  

Výherci jednotlivých kategorií obdrželi od pořadatelů soutěže milé ceny a všichni 

přítomní mohli nejen zhlédnout vystavené soutěžní výrobky, ale i ochutnat velikonoční 

pohoštění a načerpat sváteční atmosféru. 

Více informací zde: 
http://www.marianskolazensko.org/news/a6-rocnik-souteze-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek/  

http://www.marianskolazensko.org/news/iii-rocnik-slatinskeho-behu/
http://www.marianskolazensko.org/news/a6-rocnik-souteze-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek/


 

Financování Mariánskolázeňska 

Běžná činnost 2016 
 

Financování běžné činnosti Svazku obcí je založeno na těchto zdrojích: 

1. Příspěvky členských obcí 

2. Podpora Karlovarského kraje 

3. Dotace na realizaci projektu CSS  

4. Dotace na realizaci projektu MAP 

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

subjektů 

1. Příspěvky členských obcí 

Příspěvky členských obcí Svazku jsou schvalovány Valnou hromadou 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. Výše příspěvku byla  

i pro rok 2016 ve stejné výši, která platí od roku 2010. 

 

2. Podpora Karlovarského kraje 

Karlovarský kraj systematicky podporuje činnost manažerů mikroregionů v závislosti  

na dosažených výsledcích.  Příspěvek kraje činil v posledních letech:  

2009:  400 000,00 Kč 

2010:  320 000,00 Kč 

2011:  360 000,00 Kč 

2012:  310 000,00 Kč 

2013: 340 000,00 Kč 

2014: 300 000,00 Kč 

2015: 350 628,75 Kč 

2016:  300 000,00 Kč 

 

3. Dotace na realizaci projektu CSS  

Od července 2016 svazek realizuje projekt, v září jsme obrželi první zálohu ve výši 

237 600 Kč, dále jsme obdrželi platbu ve výši 178 199 Kč  za první žádost o platbu, která 

se vztahovala ke sledovanému období 1. 7. 2016 – 30. 9. 2016.  



 

4. Dotace na realizaci projektu MAP 

Realizace projektu (způsobilost výdajů) je od června 2016. V listopadu jsme obdrželi 

první zálohu ve výši 1 051 265,25 Kč.  

 

5. Odměny za zpracování žádostí pro  členské obce Svazku, případně dalších subjektů 

Pro obce a organizace na území Svazku se používá pouze 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). 

V roce 2016 jsme měli příjem z příjmů z vlastní činnosti ve výši 497 825 Kč. Pro různé 

subjekty (mimo členské obce svazku) jsme zpracovávali žádosti o dotaci např. do 

dotačních titulů: CÍL EÚS Česko – Bavorsko, Fond malých projektů v Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, 

administrovali jsme jeden projekt z ROP NUTS II Severozápad.  

 

Financování společných projektů  
 

1. Příspěvky členských obcí ke konkrétnímu projektu 

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

který se liší projekt od projektu. 

2. Zůstatek hospodaření minulých let 

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

 

Přezkum hospodaření 
 

Dne 1. 2. 2016 bylo provedeno u DSO přezkoumání hospodaření pracovníky Krajského 

úřadu Karlovarského kraje se závěrem: 

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko za rok 2016 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

 

 



 

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 2016 poskytl příspěvek na mzdy a akceptoval svazek jako partnera v projektu 

Clara III. 

V roce bylo podáno celkem 64 žádostí za 95 mil. Kč, přičemž 40 žádostí za 23 mil. Kč jich 

bylo schváleno a na rozhodnutí u projektů za 34 mil. Kč čekáme. 

Zároveň děkujeme Svazu měst a obcí České republiky, který si Mariánskolázeňsko vybral 

jako partnera pro realizaci projektu CSS a zástupcům mateřských a základních škol na 

území ORP Mariánské Lázně, kteří se zapojili do realizace projektu MAP. 

Děkujeme Městu Mariánské Lázně za podporu Mariánskolázeňska jako žadatele  

a nositele projektu MAP v ORP Mariánské Lázně. 

Děkujeme médiím, zejména Chebskému deníku, regionálnímu vydání iDnes pro 

Karlovarský kraj a Der Neue Tag, že informuje o naší i naší malé organizace. 

V roce 2017 nás čekají další nelehké úkoly spojené s realizací již započatých projektů, ale 

těšíme se na přínosy, které z těchto projektů pro svazek, jeho členské obce i celé území 

regionu vyplynou.  

 

Přílohy 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ  

A REGIONÁLNÍCH RAD 

ROZVAHA - BILANCE 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA 
 

 


