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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 2019 můžeme, a jsme za to moc rádi, zhodnotit jako velmi úspěšný. Svazku se podařilo 

zrealizovat několik významných projektů, od kterých jsme očekávali další rozvoj a možnosti 

pro naše území. 

 

Od července roku 2016 do konce roku 2019 jsme byli zapojeni do projektu „Posilování 

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

společných služeb“ (CSS), který zastřešuje Svaz měst a obcí ČR. Uvedený projekt umožňoval 

poskytování servisu v mnoha oblastech – odborné projektové poradenství, poradenství na 

veřejné zakázky a v oblastech jako je např. školství, vzdělávání, volnočasové aktivity  

a mnohé další. V rámci projektu jsme začali vydávat Informační zpravodaj „U nás na 

Mariánskolázeňsku“. Do konce roku 2019 jsme vydali již 7. ročník, všechny ročníky 

zpravodajů je možné si stáhnout, jak na webu svazku, tak na webech členských obcí. 

 

Od října 2016 do září 2019 jsme realizovali projekt 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 byli v rámci Karlovarského kraje zapojeni ještě 

Město Cheb a samotný Karlovarský kraj. V rámci projektu jsme splnili požadované aktivity 

projektu. Bylo vytvořeno 14 studií na propojení nebezpečných a nedostatečných úseků 

cyklostezek a zhotoven byl také propagační materiál – 9 druhů průvodců, 10 dvojjazyčných 

reportáží a 1 druh mapy. Projekt umožnil zrealizovat několik akcí pro starosty a úředníky 

(cyklovýlety, workshopy), ale i akce pro veřejnost (cykloodpoledne v Mariánských Lázních, 

Slatinský běh). 

 

Od června 2018 do konce měsíce května 2022 realizujeme projekt MAP II (místní akční 

plány) – Vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a to v rámci OP VVV. Hlavním cílem projektu je 

zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 

specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Do projektu se zapojily 

všechny základní a mateřské školy v regionu. 

 

Od září 2019 do ledna 2021 realizujeme společný projekt Setkání bez hranic z Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Dispoziční fond. 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko navazuje na dosavadní vzájemnou spolupráci  

a všestranný rozvoj s bavorským sdružením obcí IkomStiftland. Připravovaný projekt se 

zaměřuje na posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi českými a německými partnery 

a na zvýšení informovanosti o životě v příhraničních oblastech. 

 

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 pro 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 +420 778 727 160 

+420 725 052 310 

  

e marianskolazensko@seznam.cz 

marianskolazensko.hlinova@seznam.cz 

moravkova@marianskolazensko.cz 

marianskolazensko.cizkova@seznam.cz 

marianskolazensko.praskova@seznam.cz 

woldertova@marianskolazensko.cz 

marianskolazensko.map@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 venkovské obce a města v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně 

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

Vlkovice, 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. 

 

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.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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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 

Mariánské Lázně, IČ: 00 25 40 61, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  

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 

 
 

 

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 
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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. 

 

2015 

 

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 

 

2015 

 

Do svazku přistoupila obec Zádub-Závišín 

 

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. 

 

2017 Do svazku přistoupilo město Mariánské Lázně  

 

2017  Oslavy 650 let obce Trstěnice 

 

2018  Svazek navazuje na projekt MAP I. rozvoje vzdělávání a stává se nositelem MAP II. 

za ORP Mariánské Lázně 

 

2018 Obec Dolní Žandov získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 ocenění 

Oranžová stuha  

 

2018  Svazek vykonává v rámci GDPR / ochrana osobních údajů funkci pověřence  

pro členské obce, školy a organizace jimi zřizované  

 

2019  Obec Stará Voda získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 ocenění 

Oranžová stuha 

 

2019  Setkání bez hranic - společný přeshraniční projekt DSO 

 

2019 Společně do školy - projekt MAP II 
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Organizační schéma 2019 
 

Valná hromada  

Výkonná rada  

Předsedkyně výkonné rady  

Vedoucí manažer  

Projektový a finanční manažer (4x)  

Asistentka realizačního týmu 

Analytik - odborný řešitel 

Manažer implementace 

Specialista na veřejné zakázky 

Ekonom 

Dozorčí rada  

 

Personální zabezpečení činnosti 

Valná hromada a Výkonná rada Svazku 
 

Dagmar Strnadová předsedkyně Výkonné rady 

Ing. Eliška Stránská 

Ing. Martin Kalina 

místopředsedkyně Výkonné rady 

místopředseda Výkonné rady od 12. 6. 2019 

Ing. Josef Švajgl člen Výkonné rady  

Jindřich Zíval 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  

Helena Klesnilová  

Ing. Jiří Nešpor 

člen Výkonné rady  

člen Výkonné rady  

 
Poznámka: každá obec má v orgánech Svazku svého zástupce 

 

 

Dozorčí rada 
 

Miloslav Pernica, předseda od 12. 12. 2018 

Věra Stiborová, člen  

Tomáš Fictum, člen  

 

Manažeři Svazku 
  

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

Daniela Morávková 

 

Mgr. Jana Čížková 

 

 

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

vedoucí manažer od 12. 12. 2018 

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

pověřenec a specialista pro ochranu osobních údajů pro školy  

od 1.6.2018 
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   Ing. Lenka Woldertová 

 

 

          Štěpánka Frousová 

projektový a finanční manažer od 6. 11. 2018 

pověřenec / specialista pro ochranu osobních údajů pro obce 

od 5. 4. 2018 

projektový manažer - odborný řešitel od 1. 4. 2019 

Lucie Jungová 

 

asistentka realizačního týmu od 1. 10. 2018 

projektový a finanční manažer od 6. 11. 2018 

PaedDr. Alena Hálová 

Bc. Daniela Radová 

manažer implementace od 1. 10. 2019  

manažer implementace od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 

Ing. Michal Cvikl specialista na veřejné zakázky od 1. 5. 2017 

projektový a finanční manažer od 1. 6. 2018 

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/ 

 

 

 

 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled důležitých událostí Mariánskolázeňska za rok 2019 
 

- Svazek realizoval projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ 

- Svazek realizoval projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-bavorském regionu“ 

- Svazek realizuje projekt „MAP II. (místní akční plány) - Vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku“ 

- PaedDr. Alena Hálová a Štěpánka Frousová posílily realizační tým MAP II   

- Svazek pracoval v týmu devíti stálých manažerů, což umožňuje zajištění realizace všech 

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

jsou např. komunitní akce a nově také veřejné zakázky jakéhokoli rozsahu  

- Svazek zajišťuje veškerou agendu vyplývající z implementace GDPR v rámci účasti  

na projektu Centra společných služeb pro členské obce DSO Mariánskolázeňsko a jejich 

příspěvkové organizace 

 

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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Práce pro členské obce Svazku a realizace společných projektů 
 

Převažující činností Svazku v současnosti je poradeství členským obcím v oblastech zákona  

o obcích, veřejných zakázek, získávání zdrojů pro rozvoj regionu Mariánskolázeňska  

(dotační management).  Na počet stále převažují projekty pro jednotlivé obce Svazku, zatím 

menší část 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 CSS, Clara III a MAP II. I díky těmto projektům, především projektu 

MAP a navazujícího projektu MAP II se i v roce 2019 posilovala spolupráce se školami 

v ORP Mariánské Lázně a také práce pro tyto organizace. V roce 2019 jsme se školami 

administrovali žádosti o dotaci na tvz. ŠABLONY II. V posledních několika letech jsme 

pracovali i pro organizace zakládané či zřizované členskými obcemi (např. tělovýchovné 

jednoty, sbory dobrovolných hasičů), eventuálně pro nestátní neziskové organizace působící 

na území Svazku (např. muzeum, církevní organizace) a také pro ostatní subjekty 

v Karlovarském kraji.  

 

 

Práce pro další obce a organizace v roce 2019 na území Mariánskolázeňska 
 

Lesy Drmoul s.r.o, IČ: 03960765, 

http://www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/povinne-informace/struktura-obecniho-uradu/  

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

Mateřská škola Vora, Za Tratí 687/13, 353 01 Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Mateřská škola Křižíkova, Křižíkova 555, 353 01 Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hlavní, Hlavní 440, 353 01 Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Mateřská škola Úšovice, Skalníkova 518, 353 01 Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Mateřská škola Na Třešňovce, Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně, příspěvková  

organizace 

Mateřská škola Pramínek, v.o.s. Tyršova 438/17, 353 01 Mariánské Lázně 

Přírodní školka Čtyřlístek, Poštovní 160/17, 353 01 Mariánské Lázně 

Základní škola Úšovice, Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně příspěvková organizace 

Základní škola JIH, Komenského 459, 353 01Mariánské Lázně příspěvková organizace 

Základní škola Vítězství,Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Základní škola Čtyřlístek, Poštovní 160/1,7 353 01 Mariánské Lázně 

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 

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) 

Římskokatolická farnost Skalná    www.farnostskalna.cz 

Město Skalná     http://www.skalna.cz/   

 

http://www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/povinne-informace/struktura-obecniho-uradu/
http://www.farnostskalna.cz/
http://www.skalna.cz/
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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 

- 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/


 

 

Přehled výsledků Mariánskolázeňska 2007 až 2019 
 

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

 

 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Počet podaných žádostí 18 27 35 59 58 60 49 32 17 32 27 13 29

projektů obcí 10 20 27 51 50 55 41 25 14 27 26 11 27

projektů Svazku 8 7 8 8 8 5 8 7 3 5 1 2 2

Počet schválených žádostí 13 21 18 39 33 34 28 21 11 19 14 5 12

projektů obcí 6 16 14 35 26 30 21 16 8 15 14 4 11

projektů Svazku 7 5 4 4 7 4 7 5 3 4 0 1 1

Úspěšnost (počet) 72,22% 77,78% 51,43% 66,10% 56,90% 56,67% 57,14% 65,63% 64,71% 59,38% 51,85% 38,46% 41,38%

Počet nerozhodnutých = schvalovaných 0 3 8 3 5 4 3 6 2 6 5 7 14

projektů obcí 2 6 1 4 3 3 5 2 5 5 6 14

projektů Svazku 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Podaných žádostí (Kč) 126 184 220 90 330 941 105 477 546 1 326 539 110 090 591 31 540 520 32 958 434 26 853 318 37 243 518 53 065 354

projektů obcí 119 132 010 86 791 271 101 022 473 22 904 220 90 931 254 21 837 766 23 786 031 23 123 168 19 804 200 52 822 154

projektů Svazku 7 052 210 3 539 670 4 455 073 1 326 539 19 159 337 9 702 754 9 172 403 3 730 150 17 439 318 243 200

Schválených žádostí (Kč) 29 473 666 44 419 517 57 159 427 15 126 305 89 467 561 21 095 647 24 267 788 14 487 335 10 886 348 20 602 189

projektů obcí 28 919 666 41 507 327 55 740 885 13 879 766 80 739 399 11 392 893 15 150 198 14 487 335 2 029 066 20 304 017

projektů Svazku 554 000 2 912 190 1 418 542 1 246 539 8 728 163 9 702 754 9 117 590 0 8 857 282 298 172

Úspěšnost (finanční) 23,36% 49,17% 54,19% 1140,28% 81,27% 66,88% 73,63% 53,95% 29,23% 38,82%

Schválené projekty v realizaci*) (mil. Kč) 0,3 17 24 30 50 34 29 32 80 66 70 15 39  



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 2019 – práce pro další subjekty  
školy, organizace založené obcí, NNO, obce mimo Svazek apod. 

 

Rok 2016 2017 2018 2019

k datu 31.12.2016 29.1.2018 31.12.2018 31.12.2019

Počet podaných žádostí 27 26 14 14

organizace na území Svazku 27 26 12 13

organizace mimo území Svazku 0 0 2 1

Počet schválených žádostí 15 14 9 8

organizace na území Svazku 15 14 9 8

organizace mimo území Svazku 0 0 0 0

Úspěšnost (počet) 55,56% 53,85% 64,29% 57,14%

Počet nerozhodnutých = schvalovaných 5 5 1 3

organizace na území Svazku 5 5 1 3

organizace mimo území Svazku 0 0 0 0

Podaných žádostí (Kč) 23 566 031 23 123 168 9 664 210 14 246 755

organizace na území Svazku 23 566 031 23 123 168 6 765 123 13 303 586

organizace mimo území Svazku 0 0 2 899 087 943 169

Schválených žádostí (Kč) 15 150 197,8 14 487 334,8 8 144 390,0 8 899 947,0

organizace na území Svazku 15 150 198 14 487 334,8 5 245 303,0 7 956 778,0

organizace mimo území Svazku 0,0 0,0 2 899 087,0 943 169,0

Úspěšnost (finanční) 64,29% 62,65% 84,27% 62,47%

Schválené projekty v realizaci*) (mil. Kč) 3,0 3,0 35,0 26,0

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



Významné a zajímavé projekty 
 

 

MAP II 
 

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ NA MARIÁNSKOLAZEŇSKU navazuje na dosažené cíle MAP I 

Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy  

k naplnění VIZE a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich 

vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality 

vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární  

s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. 

 

Základní údaje o projektu: 

Název výzvy:                        Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje  

                                          vzdělávání II v prioritní ose 3 OP 

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107 

Realizace:                              1. 6. 2018 - 31. 5. 2022 

 

Klíčové aktivity: 

KA1 - Řízení projektu 

KA2 – Rozvoj a aktualizace MAP; 

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP; 2.2 Zpracování komunikačního plánu, 

zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu; 2.3 

Pracovní skupina pro financování; 2.4 A Pracovní skupiny ke čtenářské gramotnosti  

a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.4 B Pracovní skupiny k matematické gramotnosti 

a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti; 2.6 A 

Pracovní skupiny pro další témata - Regionální identita; 2.6 B Pracovní skupina pro další 

témata - Předškolní vzdělávání; 2.7 Podpora škol v plánování; 2.8 Místní akční plánování; 2.9 

Spolupráce s individuálním projektem systémovým 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP); 2.10 Spolupráce s ostatními 

projekty IPs, IPo koncepčními; 2.11 Místní lídři; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídícího 

výboru; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.13 Podpora znalostních kapacit - 

workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání; 2.14 

Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči 

KA3 - Evaluace a monitoring MAP; 3.1 Monitoring a evaluace MAP; 3.2 Zpracování 

sebehodnotících zpráv  

KA4 - Implementace 

 

Popis projektu: 

 

Co je cílem projektu? 

Hlavním cílem projektu MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku je zlepšit kvalitu vzdělávání 

v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol  

a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování 

partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb  

a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle: 



 

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního 

plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. 

2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání. 

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost 

kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole. 

4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce  

v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. 

Cílem je zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelky mateřských škol, 

ředitele škol základních, ale i zřizovatele, školská zařízení, nestátní neziskové organizace 

(NNO) a další partnery. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků,  

na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty  

a analýzami z území nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. Hlavní cíl bude 

naplňován realizací aktivit: 2. Rozvoj a aktualizace MAP a jejich podaktivit a 3. Evaluace  

a monitoring MAP a 4. Implementace. 

 

 
 

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 

Doba realizace: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2020 (včetně roční udržitelnosti projektu, samotná realizace 

byla ukončena 31. 12. 2019).  

 

V rámci těchto CSS byly poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na 

samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější 

poskytování veřejných služeb občanům. Byla prověřována možnost přenosu a výkonu 

některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) 

působnosti na DSO. 

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, byly DSO. Celkově se do 

projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR 

 

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace 

SMO ČR podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených 

finančních prostředků projektu CSS spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora 

meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice“ a s tím spojené prodloužení projektu. 

 

Žádost o změnu byla v dubnu 2019 poskytovatelem dotace schválena, následně byl v květnu 

2019 vytvořen a schválen změnový právní akt o poskytnutí podpory z OPZ na projekt CSS.  

Na základě schválení uvedené změny projektu byly připraveny a  začaly být rozesílány 

Dodatky ke Smlouvám o vzájemné spolupráci s DSO do území. Projekt byl pro jednotlivé 

DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. 

 

DSO Mariánskolázeňsko na základě usnesení své Valné hromady ze dne 12. 6. 2019 schválilo 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a pokračuje tak v projektu CSS. 

 

Manažeři svazku tak vykonávali od 1. 7. 2019 funkci: manažer CSS, specialista pro rozvoj 

mikroregionu, specialista na veřejné zakázky a pověřenec/specialista pro ochranu osobních 

údajů.  

CSS je povinno v rámci nové klíčové aktivity s názvem „Lokální ekonomika“ vytvořit dva 

výstupy:  „Seznam malých a středních podnikatelů „ a  „Databázi brownfields a nebytových 

prostor“. 

 

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 

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 

 

V roce 2019 se nám podařilo uskutečnit několik workshopů a pracovních schůzek s partnery 

projektu a odbornou veřejností, soustředili jsme se na přípravu podkladů pro vyhlášení 

výběrového řízení na studie tématických a naučných tras -  9 druhů průvodců, 1 druh mapy  

a jejich zhotovení bylo také zadáno a realizováno s vítěznou dodavatelskou firmou.   

 

 

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


 

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.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/


 

Setkání bez hranic 

 

Název projektu: Setkání bez hranic 

Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0123  

Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond  

Termín realizace: 2019-2021 

Rozpočtové náklady projektu: 7.460,26 EUR 

Předpokládaná výše dotace: 85 %   

  

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko navazuje na dosavadní vzájemnou spolupráci  

a všestranný rozvoj s bavorským sdružením obcí IkomStiftland. Připravovaný projekt se 

zaměřuje na posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi českými a německými partnery 

a na zvýšení informovanosti o životě v příhraničních oblastech. A to formou setkání  

u příležitosti 30. let otevření hranic a pádu železné hranice a nemalým interním výročím bude 

také 17. výročí činnosti Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska. 

 

 

 

Více informací zde: 

https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/cil-eus-df-

cr-bavorsko-2014-2020/setkani-bez-hranic/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/cil-eus-df-cr-bavorsko-2014-2020/setkani-bez-hranic/
https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/cil-eus-df-cr-bavorsko-2014-2020/setkani-bez-hranic/


 

 

Spolupráce na projektech s organizací  

Mariánskolázeňsko, o. p. s.  
 

Mariánskolázeňsko: Slatinský běh, VI. ročník 
 

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje také na projektech se společností Mariánskolázeňsko, 

o.p.s. Dne 21. 9. 2019 se konal VI. ročník tzv. „Slatinského běhu“, který svazek a obecně 

prospěšná společnost připravili ve spolupráci se členskou obcí Stará Voda. Jednalo se  

o sportovní akci přeshraničního charakteru. 

 

Účast v letošním ročníku zůstala stejná jako v loňském ročníku. Co nás více těší, že někteří 

účastníci a jejich doprovod se stále vracejí a pochvalují si přátelskou atmosféru 

přeshraničního běhu. Celkem startovalo 21 běžců ve třech kategoriích - dětí (6 účastníků), 

ženy (9 účastnic), muži (6 účastníků). V mužské kategorii se na startovní dráhu postavili dva 

zástupci na elektrokolech. Samozřejmě, že jejich výkon poháněný elektřinou nemohl 

zasáhnout do celkového umístění v kategorii mužů. Oba bavorští účastníci přesto obdrželi 

speciální ocenění. Tak jako v minulých ročnících se na startovní čáru postavili i účastníci  

z německé strany. Trasa pro dospělé měřila 5 km, trasa pro děti byla dlouhá 2,5 km. Trasa 

závodu vedla opět na hranici České republiky a Bavorska, na území zaniklé obce Slatina a na 

území obce Mähring. Obě trasy vedly přes státní hranici na území Bavorska. I tentokrát si 

účastnící vyzkoušeli hod granátem, střelbu ze vzduchovky na stanovené cíle a těsně před 

cílem ještě i jednoduché plazení. Všichni účastníci zvládli připravené disciplíny výtečně. 

Odměnou pro ně byla jako každoročně medaile, diplom a drobné dárky. Drobné dárky nám 

poskytla Policie ČR. Za to jim patří velké poděkování. Letos jsme všechny účastníky 

obdarovali i „speciálními dárky“, a to produkty regionálních prodejců. Na všechny čekalo  

v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených nápojů, ochutnávka regionálních 

potravin a na ohni opečený špekáček.  
 

Více informací zde: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Mariánskolázeňsko: Putování za vajíčkem aneb, Jak šlo vejce na vandr  
 

Dne 17. 4. 2019 proběhla velikonoční akce PUTOVÁNÍ ZA VAJÍČKEM ANEB, JAK ŠLO 

VEJCE NA VANDR. Akce byla zaměřena na děti z mateřské školy a žáky 1. třídy škol ORP 

Mariánské Lázně. Jedná se o další aktivitu v řadě uskutečněných vzdělávacích akcí v rámci 

projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku, jehož nositelem za ORP Mariánské Lázně je 

dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.   

Příjemné slunečné počasí v tento jarní den přálo a do velikonoční akce se zapojilo celkem 

patnáct mateřských a základních škol. Celkem se zúčastnilo 510 dětí a 64 dospělých osob.  

 

Putování za vajíčkem začalo pro děti na Sportovním areálu Viktoria Mariánské Lázně  

a předlohou akce byla pohádka „ Jak šlo vejce na vandr“. Veselá pohádka o vajíčku, kterému 

se nechtělo jen tak nečinně čekat, až se z něj vylíhne kuře, a zakutálelo se do světa na 

zkušenou. Cestou se k němu přidalo několik zvířecích kamarádů. Vandrovali a vandrovali, až 

dovandrovali do černého lesa. Děti, jako to vajíčko, se vydaly na cestu, během putování plnily 

různé úkoly a při jejich plnění se k nim přidávala zvířátka -  husa, pejsek, kocourek, koza a 

ježek.  A tak jako vejce a zvířátka si i děti „poradily“ s třemi loupežníky. Protože pohádky 

mívají šťastný konec, i naše jarní putování končilo šťastně.  Na konci 1,5 km putování v místě 

přírodního parku Prelátu všem na vandru vyhládlo. Pro všechny bylo připraveno bohaté 

občerstvení. U občerstvovací stanice byli připraveni dobrovolní hasiči z Drmoulu, kteří 

opékali vuřty.  Pro děti, a troufáme si říct, že i pro paní učitelky, bylo připravené zábavné 

focení ve fotokoutku.  Nevšedním zážitkem pro některé děti určitě bylo i setkání s živými 

kuřátky.  

  

Závěrem dopolední akce si děti užily i krásné přírodní atrakce. Přírodní park Prelát je ideální 

místo pro odpočinek rodin a dětí.  Provozovatelem volnočasového parku Prelát je Správa 

městských sportovišť p.o., kterým děkujeme za poskytnutý prostor altánu v areálu Prelátu.   

  

Děti si do svých škol a školek odnesly v košíčkách nejen krásné fotky, ale i dárečky a ovoce.  

 

 

Více informací zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/putovani-za-vajickem-

aneb-jak-slo-vejce-na-vandr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/putovani-za-vajickem-aneb-jak-slo-vejce-na-vandr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.net%2Fnase-projekty%2Fputovani-za-vajickem-aneb-jak-slo-vejce-na-vandr%2F
https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/putovani-za-vajickem-aneb-jak-slo-vejce-na-vandr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.net%2Fnase-projekty%2Fputovani-za-vajickem-aneb-jak-slo-vejce-na-vandr%2F


 

Mariánskolázeňsko: Turnaj ve vybíjené II. ročník  
 

 

Mariánskolázeňsko o.p.s a Dobrovolný svazek obcí realizuje projekt MAP II - Vzdělávání na 

Mariánskolázeňsku z výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II  

v prioritní ose 3 OP z MŠMT. V rámci uvedeného projektu MAP II a ve spolupráci 

zapojených základních škol do projektu jsme v regionu zorganizovali pro žáky škol v ORP 

Mariánské Lázně II. ročník Turnaj ve vybíjené. 

 

 

Turnaj mezi základními školami ve vybíjené pro žáky 3. - 5. třídy „trochu jinak“ se uskutečnil 

v nové multifunkční sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart za účasti sedmi 

základních škol: Základní škola Úšovice Mariánské Lázně, Základní škola Vítězství 

Mariánské Lázně, Základní škola Velká Hleďsebe, Základní škola a mateřská škola Lázně 

Kynžvart, Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, Základní škola Tři Sekery  

a Základní škola Čtyřlístek. Každá škola nominovala 8 hráčů, z toho 4 děvčata a 4 chlapce, 

kteří byli následně na místě turnaje rozděleni náhodně do jednotlivých týmů podle vylosované 

barvy. Cílem bylo vzájemné poznávání se, aktivní zapojení dětí do neznámého kolektivu  

a spolupráce jak dětí, tak pedagogů. Začátek turnaje byl naplánován na 8:00 hodin, kdy se děti 

na začátku rozcvičily a byly seznámeny s pravidly hry, následně bylo odehráno dle 

připraveného rozpisu 21 utkání na dvou hřištích, každé s maximálním časovým limitem 10 

minut. V 11:45 byl turnaj ukončen závěrečným vyhlášením výsledků a předáním odměn  

v podobě medailí pro první tři týmy a drobných maličkostí pro všechny zúčastněné. 

Jednotlivé zápasy řídil rozhodčí v podobě doprovázejícího učitele jednotlivých týmů a člena 

realizačního týmu MAP II. Přestože nešlo o výsledky, byla v rámci turnaje bodována 

jednotlivá utkání, pocit vítězství si tak odvezl alespoň jeden účastník z každé školy. Samotná 

akce měla pozitivní ohlasy, jak ze strany organizátorů, tak ze strany dětí a doprovázejících 

učitelů. Další podobná akce bude bezesporu následovat.  

 

Více informací zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/turnaj-ve-vybijene/ 

https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/turnaj-ve-vybijene/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.marianskolazensko.net%2Fnase-projekty%2Fturnaj-ve-vybijene%2F


 

 

Financování Mariánskolázeňska 

Běžná činnost 2019 
 

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 II 

5. Dotace na realizaci projektu Clara  

6. Odměny za zpracování žádostí a administraci projektů od členských obcí Svazku, 

případně dalších subjektů 

7. Odměny za funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro školy podle Nařízení 

GDPR 

 

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 pro rok 2017 byla 

s ohledem na finanční zdroje svazku pro tento rok dočasně ponížena. V roce 2018 zůstala 

výše příspěvku ve stejném poměru. 

 

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 

2017:  300 000,00 Kč  

2018:  350 000, 00 Kč (s ohledem na uznatelnost mzdových výdajů v ostatních 

projektech – MAP, Clara a CSS jsme obdrženou dotaci nevyčerpali a ke konci roku 

2018 jsme na účet Karlovarského kraje vrátili částku 66. 658,20 Kč).  

2019:  308 770,00 Kč 

 

3. Dotace na realizaci projektu CSS  

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

237 600 Kč, dále jsme již podávali žádosti o platbu podle skutečně čerpaných výdajů vždy  

za stanovené časové období.  

 

 

 



 

4. Dotace na realizaci projektu MAP II 

Realizace projektu (způsobilost výdajů) je od června 2018. V červnu 2019 jsme obdrželi 

druhou zálohu ve výši 1 033 547 Kč a poté jsme již podávali žádosti o platbu č. 3 podle 

skutečně čerpaných výdajů vždy za časové období od 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019.  

 

5. Dotace na realizaci projektu Clara  

Realizace projektu probíhá od října roku 2016 a financování – dotace je proplácena  

po předložení a odsouhlasení monitorovací zprávy za dané období. Tzn., že realizaci musíme 

předfinancovat a zpětně jsou nám dle schváleného vyúčtování proplaceny výdaje související 

s projektem.   

 

6. Odměny za zpracování žádostí a administraci žádostí pro  členské obce Svazku, případně 

další subjekty 

Pro obce a organizace na území Svazku se používá pouze v případě, že jsou náklady 

uznatelné v rámci programu. S ostatními subjekty je sjednávána cena individuálně. Roční 

přínos pro Svazek je v rozmezí cca 100 000 – 300 000  Kč (záleží na počtu zpracovaných  

a úspěčných žádostí o dotaci). 

V roce 2019 jsme měli příjem z příjmů z vlastní činnosti ve výši 300 511,- Kč. Pro různé 

subjekty (mimo členské obce svazku) jsme zpracovávali žádosti o dotaci např. do EÚS Cíl 3, 

MMR POV, SFŽP. 

 

7. Odměny za funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro školy podle Nařízení GDPR 

Pro školy a školská zařízení v ORP Mariánské Lázně (celkem 22 subjektů) vykonáváme 

funkci pověřence, jedná se o příjem ve výši 96 800,- Kč. Pro členské obce jsme za rok 2019 

vykonávali tuto agendu za 1,- Kč /obec. 

 

 

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. 

V roce 2019 byla část zůstatku hospodaření minulých let zapojena do rozpočtu a to i do 

běžných provozních výdajů, protože výše provozních příspěvků od obcí byla pro rok 2019 

nižší a tento rozdíl byl pokryt právě zůstatkem hospodaření minulých let.  

 

Přezkum hospodaření 
 

Dne 5. 12. 2019 a 12. 5. 2020 bylo provedeno u DSO přezkoumání hospodaření pracovníky 

Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: 

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko za rok 2019 

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 2019 poskytl příspěvek na mzdy a akceptoval svazek jako partnera v projektu Clara 

III. 

V roce 2019 bylo podáno celkem 43 žádostí za 67 mil. Kč, přičemž 20 žádostí za 29 mil. Kč 

jich bylo schváleno a na rozhodnutí u ostatních projektů 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 II. 

Děkujeme Městu Mariánské Lázně za podporu Mariánskolázeňska jako žadatele  

a nositele projektu MAP v ORP Mariánské Lázně a MAP II. 

 

V roce 2020 nás čeká opět mnoho úkolů, ale budeme se snažit vše zvládnout tak, aby veškerá 

práce svazku byla přínosem jak pro Mariánskolázeňsko, tak pro všechny členské obce a jejich 

příspěvkové organizace, o což se Mariánskolázeňsko snaží již 16 let a doufejme, že nás další 

roky plné práce na rozvoji našeho území čekají.    

 

Přílohy 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ  

A REGIONÁLNÍCH RAD 

ROZVAHA - BILANCE 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA 
 

 


