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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, 
 
další rok je za námi. I v tomto roce do práce obcí a měst, a potažmo do činnosti svazků obcí, 
zasáhla světová pandemie nemoci COVID-19.  Znamenalo to omezení výkonů státních, 
krajských i obecních orgánů, které vyplývalo z jednotlivých nařízení vlády ČR. Byl to rok 
zajímavý, nabitý prací a pro svazek zásadní. V realizaci máme hned tři velké projekty, 
podařilo se nám zrealizovat i mnoho projektů menších, ale ne méně potřebných.  
Spolupráci s německým partnerem - svazkem obcí IkomStiftland, jsme rozvíjeli v rámci 
projektu Setkání bez hranic. Tato spolupráce nás velmi těší a i do dalších let věříme, že se 
nám ji podaří dále rozvíjet.  
Od června roku 2016 realizujeme projekt MAP (místní akční plány) – Rozvoj vzdělávání  
na Mariánskolázeňsku, a to v rámci OP VVV. V rámci tohoto projektu jsme v roce 2021 už 
po třetí zrealizovali projekt Společně do školy.  Samozřejmě se nejedná o ojedinělou aktivitu 
v MAPu.  Po celý rok 2021 se uskutečnilo mnoho dalších zajímavých aktivit. Za zmínku stojí 
například akce Od adventu do Vánoc, Ukliďme Česko, Olympiáda dovedností pro děti 
mateřských škol, Povídálek, Rodiče na síti atd.  
Od října 2020 jsme zapojeni do projektu „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální 
ekonomiky a rozvoje území (OLEK), který zastřešuje Svaz měst a obcí ČR. V projektu dojde 
k vytvoření Rozvojového centra pro lokální ekonomiky, zpracování strategických dokumentů 
v oblasti lokálních ekonomik, vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních 
ekonomik a zpracování návrhů legislativních změn v oblasti lokálních ekonomik. 
 
Kromě uvedených projektů se nám dařilo pracovat pro členské obce jako dosud. Manažeři 
svazku zpracovávali pro obce žádosti o dotace, starali se o monitoring již dokončených 
projektů, účastnili se různých jednání a schůzek atd.  
Věřím, že i následující rok, který bude 19. rokem fungování svazku, bude neméně úspěšný. 
Čekají nás také komunální volby. Přeji všem našim obcím, aby se volby nestaly jen 
prostředkem pro nesmyslné a laciné boje a přinesly i pozitivní energii pro činnost a další 
rozvoj ve všech obcích.  
   
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. 
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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 

 
 

Členská obec Svazku Dolní Žandov se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2014  
a získala Zlatou stuhu v Karlovarském kraji 
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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 rozvoje vzdělávání  
(MAP) 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 
 
2020 Letní školička pro předškoláky – projekt MAP II 
 
2021 Společně do školy - projekt MAP II 
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Organizační schéma 2021 
 
Valná hromada  
Výkonná rada  
Předsedkyně výkonné rady  
Vedoucí manažer  
Projektový a finanční manažer (3x) 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
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  
Josef Tréšek 

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 Hejsková 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  
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   Ing. Lenka Woldertová 
 
          
           
          Štěpánka Frousová 

od 1.6.2018 
projektový a finanční manažer, PP od 6. 11. 2018 
asistenka realizačního týmu, PP od 1. 1. 2020 
pověřenec / specialista pro ochranu osobních údajů pro obce, 
PP od 5. 4. 2018 
projektový manažer - odborný řešitel PP od 1. 4. 2019 

Lucie Jungová 
 

analytik – odborný řešitel PP od 1. 1. 2020 
projektový a finanční manažer PP od 6. 11. 2018 

PaedDr. Alena Hálová 
In. Michal Cvikl 

 
Blanka Prášková 

 

manažer implementace PP od 1. 10. 2019  
specialista na veřejné zakázky od 1. 5. 2017 
projektový a finanční manažer od 1. 6. 2018 
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 2021 
 
- Svazek realizoval projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ 
- Svazek realizuje projekt „Setkání bez hranic“ v Programu přeshraniční spolupráce Cíl 

EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond  
- Svazek realizuje projekt „MAP II. (místní akční plány) - Vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku“ 
- Svazek pracoval v týmu 8 stálých manažerů, což umožňuje zajištění realizace všech 

rozjetých projektů, práci pro obce v oblasti dotačního managementu i další aktivity jako 
např. komunitní akce a 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 
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- Svazek se zapojil do projektu SMO ČR - Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti 
lokální ekonomiky a rozvoje území (OLEK) 

 
 

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 a MAP II. I díky těmto projektům, především projektu MAP  
a navazujícímu projektu MAP II, se i v roce 2021 posilovala spolupráce se školami v ORP 
Mariánské Lázně a také práce pro tyto. V roce 2021 jsme se školami administrovali žádosti  
o dotaci na tzv. ŠABLONY II a ŠABLONY III. 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 2021 na území Mariánskolázeňska 
 
 
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) 
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Římskokatolická farnost Skalná 
https://www.farnostskalna.cz/  
 
Město Skalná 
http://www.skalna.cz/   
 
SDH Drmoul 
 https://sdh-drmoul.webnode.cz/ 
 
Základní umělecká škola Čerčany 
http://www.zuscercany.cz/ 
 
Mateřská škola Erpužice 
https://mserpuzice.wgz.cz/ 
 
TJ Sokol Lázně Kynžvart 
https://www.hazena-kynzvart.cz/ 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 

https://www.gymso.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.  
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Přehled výsledků Mariánskolázeňska 2007 až 2021 
 
Statistika žádostí a projektů realizovaných na území Mariánskolázeňska s podporou dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: 
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Počet podaných žádostí 
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Počet schválených žádostí 
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Podané žádosti (obce + Svazek) (Kč) 
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Schválené žádosti (obce + Svazek) Kč  
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Počet nerozhodnutých = neschválených projektů (obce + Svazek) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stránka 20 z 29 
 

Přehled výsledků Mariánskolázeňska v roce 2021 – práce pro další subjekty 
školy, organizace založené obcí, NNO, obce mimo Svazek apod. 
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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 k 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 
 
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. 
 
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, se 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, nutných k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. Hlavní cíl bude 
naplňován realizací aktivit: 2. Rozvoj a aktualizace MAP a jejich podaktivit, 3. Evaluace  
a monitoring MAP a 4. Implementace. 
 
Více informací zde:  
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-
vzdelavani 
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OLEK 
 
Základní údaje o projektu: 
Oficiální název projektu: Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky 
a rozvoje území (OLEK) 
 
Projekt OLEK je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 a je 
spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. 
 
Doba realizace: 1. 10. 2020 - 30. 6. 2023 
 
Místo realizace a dopadu: Liberecký kraj; Jihočeský kraj; Středočeský kraj; Zlínský 
kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Hlavní město Praha; 
Karlovarský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; 
Jihomoravský kraj; Plzeňský kraj 
  
Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, veřejnost, Dobrovolné svazky obcí  
a jejich zaměstnanci 
 
Předmětem projektu je vytvoření rámce podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje  
v rámci 10 dobrovolných svazků obcí a jeho pilotní ověření. V projektu dojde k vytvoření 
Rozvojového centra pro lokální ekonomiky, zpracování strategických dokumentů v oblasti 
lokálních ekonomik, vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních ekonomik  
a zpracování návrhů legislativních změn v oblasti lokálních ekonomik. 
 
Více zde: 
https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/smo-
cr/olek/ 
 

 
 

 



Stránka 23 z 29 
 

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 Ikom Stiftland. 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. Taktéž nemalým interním výročím 
je i 17. výročí činnosti Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska. 
 
Aktivity projektu v roce 2021: Ples Mariánskolázeňska a Výstava společných projektů 
Mariánskolázeňska a Ikom Stiftland. 
 
 
Více informací zde: 
https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/cil-eus-df-
cr-bavorsko-2014-2020/setkani-bez-hranic/ 
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Setkání bez hranic - Výstava společných projektů  
 
V sobotu 7. 8. 2021 se v obci Tři Sekery konala každoroční akce Zahradní slavnost. 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko připravil v rámci slavnosti Výstavu společných 
projektů Mariánskolázeňska a Ikom Stiftland v kostele „14 svatých pomocníků v nouzi“ ve 
Třech Sekerách. Ikom Stiftland je sdružením, v jehož rámci spolupracuje deset měst a obcí  
z východní část okresu Tirschenreuth. Otevření česko-bavorských hranic před 32 lety, stejně 
jako vstup do NATO, EU a Schengenu vytvořily prostor pro zcela nové dimenze spolupráce. 
Dnes žijí Češi a Bavoři společně ve svobodné Evropě. Dobrovolný svazek obcí 
Mariánskolázeňsko spolupracoval v minulých letech na přípravě a realizaci svých osmi 
projektů se zahraničnímu partnery (obcemi Ikom Stiftland). Jednalo se např. o projekty 
zacílené na posílení vzájemné spolupráce a partnerství při rozvoji cyklotras na českém  
a německém území; proběhla společná výsadba zeleně na obou stranách mikroregionů; 
pořádal se nohejbalový turnaj; uskutečnilo se setkání při příležitosti desetileté činnosti 
Mariánskolázeňska; vybudovala se odpočinková místa na českém území a Stezka zamyšlení 
na bavorské straně a další společné aktivity. Výstavu společných projektů hudebně 
doprovázel divadelní herec, muzikálový a operní zpěvák Radim Schwab. Představitel českého 
Fantoma opery, Radim Schwab, který se může chlubit famózním barytonem a i projevem, 
sklidil mezi účastníky obrovský potlesk. Výstava společných projektů byla realizována  
v rámci projektu „Setkání bez hranic“ z Programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond, reg. č. projektu 
DF/EÚS/EGR/0123. Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko navazuje na dosavadní 
vzájemnou spolupráci a všestranný rozvoj s bavorským sdružením obcí Ikom Stiftland. 
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Setkání bez hranic - Ples Mariánskolázeňska  
 
V pátek 12. 11. 2021 se v Kulturním sále obce Drmoul konal historicky první Ples 
Mariánskolázeňska. Ples jsme uskutečnili jako společenskou událost u příležitosti 18. výročí 
činnosti Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko. Dobrovolný svazek 
Mariánskolázeňsko (dále jen svazek) sdružuje venkovské obce a města v okolí Mariánských 
Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, 
Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín a Mariánské Lázně. Ples začal úvodním slovem 
moderátorky Kateřiny Hálové. Následovala krátká řeč předsedkyně výkonné rady svazku paní 
Dagmar Strnadové, která přivítala všechny přítomné hosty. Paní Strnadová konstatovala: 
“Jsem moc ráda, že přes veškeré překážky, vyvolané celosvětovou epidemií onemocnění 
Covid-19 se podařilo, když ne loni, jak jsme plánovali, tak letos tento ples uspořádat“. 
Samotný ples byl spojený s doprovodným programem. Jednalo se o výstavu u příležitosti  
31 let otevření česko-bavorské hranice a pádu železné opony, a také výstavu společných 
projektů Mariánskolázeňska a Ikom Stiftland. Ikom Stiftland je zájmové sdružení, v jehož 
rámci spolupracuje deset měst a obcí z východní části okresu Tirschenreuth. Dobrovolný 
svazek obcí Mariánskolázeňsko spolupracoval v minulých letech na přípravě a realizaci osmi 
projektů se zahraničními partnery - obcemi Ikom Stiftland. Zároveň jsme formou fotografií 
prezentovali české a bavorské obce obou sdružení obcí. Výstavy si se zájmem prohlédli jak 
čeští, tak bavorští hosté. O hudební produkci k poslechu a tanci se postarala kapela Magnum 
Band z Brna. O příjemné překvapení se postarali žáci ze Základní umělecké školy Mariánské 
Lázně pod vedením pana Tomáše Sticha. Jazzový soubor NBS a kapela Magnum Band se na 
pódiu v závěru jejich vystoupení spojili a společně si zahráli a zazpívali. Manažerky 
Mariánskolázeňska si připravily pro všechny soutěživé povahy zábavný kvíz: Jak dobře to  
u nás znáš? Oceněno bylo tzv. „karlovarskou losovačkou“ 30 výherců. Doufáme, že všichni 
pochopili, že jde o nadsázku této soutěže. A s humorem výherci přijali i výhry, jako např. 
poukaz na odpracování jednoho pracovního dne ve střediskové obci Tři Sekery. Na ples jsme 
obdrželi velmi pozitivní ohlasy, takže příští rok bychom na akci rádi navázali. Ples 
Mariánskolázeňska byl realizován v rámci projektu „Setkání bez hranic“ z Programu 
Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, 
Dispoziční fond, reg. č. projektu DF/EÚS/EGR/0123. Dobrovolný svazek obcí 
Mariánskolázeňsko tak navazuje na dosavadní vzájemnou spolupráci a všestranný rozvoj  
s bavorským sdružením obcí Ikom Stiftland. 
 

 



Stránka 26 z 29 
 

Spolupráce na projektech s organizací  
Mariánskolázeňsko, o. p. s. 

 

Mariánskolázeňsko: Slatinský běh, VIII. ročník 
 
VIII. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 18. 9. 2021. Všichni jsme určitě uvítali 
bezdešťové počasí a dokonce i sluníčko se na nás usmálo. I když byla menší účast než  
v minulých ročnících, o to víc nás těší, že někteří účastníci a i jejich doprovod se stále vracejí 
a pochvalují si přátelskou atmosféru přeshraničního běhu. Celkem startovalo 18 běžců ve 
třech kategoriích - dětí (5 účastníků), ženy (6 účastnic), muži (7 účastníků). Tak jako  
v minulých ročnících se na startovní čáru v kategorii muži 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 účastníci 
vyzkoušeli hod granátem, střelbu ze vzduchovky na stanovené cíle a těsně před cílem ještě  
i jednoduché plazení. Všichni účastníci zvládli připravené disciplíny výtečně. Na všechny 
čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených nápojů, koláčků a na ohni 
opečeného špekáčku. Na vítěze jednotlivých kategorií čekalo slavnostní vyhlášení, kdy 
všichni běžci obdrželi medaile, diplomy a drobné dárky. Rok uteče a my coby pořadatelé 
slatinského běhu se budeme těšit na další ročník. Zejména X. ročník pro nás bude výzvou 
připravit pro účastníky nějaké speciální překvapení. Všem účastníkům a jejich doprovodu 
patří dík, že nám zachovávají svoji přízeň. To je pro nás náboj do organizování dalšího 
ročníku. Velké poděkování si zaslouží jako vždy i Záchranná služba Royal Rangers za 
zdravotnický dohled na trati a za poskytnutí menšího ošetření jedné ze závodnic. Nemalé 
poděkování patří i zástupcům Obce Stará Voda a SDH Drmoul za pořadatelskou pomoc.  
 

 
 
Více informací zde: 
https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/  
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Financování Mariánskolázeňska 

Běžná činnost 2021 
 
Financování běžné činnosti Svazku obcí je založeno na těchto zdrojích: 

1. Příspěvky členských obcí 
2. Podpora Karlovarského kraje 
3. Dotace na realizaci projektu OLEK 
4. Dotace na realizaci projektu MAP II 
5. Odměny za zpracování žádostí a administraci projektů od členských obcí Svazku, 

případně dalších subjektů 
6. 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, pro rok 2019 byly příspěvky od obcí nižší. 
 
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 
2020: 330 991,00 Kč 
2021: 327 924,00 Kč 

 
3. Dotace na realizaci projektu OLEK  
Od června 2021 do 30. 6. 2023 svazek realizuje tento projekt, v srpnu 2021 jsme obrželi první 
zálohu ve výši 40 050 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 uznatelná od června 2018. K 26. 3. 2021 byla 
podána pátá Zpráva o realizaci a Žádost o platbu. Dne 24. 6. 2021 nám byla proplacena platba 
ve výši 1 117 384,80 na účet ČNB.    
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K 27. 9. 2021 byla podána šestá Zpráva o realizaci a Žádost o platbu. K 16. 12. 2021 jsme 
obdrželi šestou zálohu ve výši 1 112 574,60 Kč.  
 
5. Odměny za zpracování žádostí a administraci žádostí pro členské obce Svazku, případně 
další subjekty 
Pro obce a organizace na území Svazku se využívají tyto odměny 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 2021 činily příjmy z vlastní činnosti částku ve výši 258 200 Kč. Pro různé subjekty 
(mimo členské obce svazku) jsme zpracovávali žádosti o dotaci. 
   
6. Odměny za funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro školy podle Nařízení GDPR 
Pro školy a školská zařízení v ORP Mariánské Lázně (celkem 23 subjektů) vykonáváme 
funkci pověřence, jedná se o příjem ve výši 101 200,- Kč. Pro členské obce jsme za rok 2021 
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 2021 byla část zůstatku hospodaření minulých let zapojena do rozpočtu a i do běžných 
provozních výdajů, protože výše provozních příspěvků od obcí byla pro rok 2021 nižší a tento 
rozdíl byl pokryt právě zůstatkem hospodaření minulých let.  
 

Přezkum hospodaření 
 
Dne 19. 4. 2022 bylo provedeno u DSO přezkoumání hospodaření pracovníky Krajského 
úřadu Karlovarského kraje se závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko za rok 2021 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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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 2021 poskytl příspěvek na mzdy manažerů. 
V roce 2021 bylo podáno celkem 129 žádostí za 65 mil. Kč, přičemž 20 žádostí za 18 mil. Kč 
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 OLEK, 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 a MAP II v ORP Mariánské Lázně. 
 
V roce 2022 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 18 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


