
 
  

Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. 

dne 19. 7. 2021 od 14:30 hodin 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno ve 14:30 hodin panem předsedou PV Martinem 

Sedlákem. Pan Sedlák konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Sedlák dále konstatoval, 

že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Programového výboru. Programový výbor je 

usnášeníschopný. Omluveni z jednání byli Ing. Marie Kudrnová, Luděk Šíma a Mgr. Michal 

Simandl. Dále se jednání účastní členové monitorovací komise Petr Pipek, Václav Jarolím, Filip 

Vala a Vít Šimon.  

 

Michal Simandl – veřejný sektor, rozvoj obce – není přítomen 

Kristýna Pospíšilová – soukromý sektor, hasiči  

David Šorm – soukromý sektor, podpora společenského života  

Luděk Šíma – soukromý sektor, cestovní ruch – není přítomen 

Pavel Chlád – veřejný sektor, rozvoj obce 

Aleš Hejkal – soukromý sektor, podnikání 

Marie Kudrnová – veřejný sektor, rozvoj obce – není přítomna  

Martin Sedlák – soukromý sektor, podnikání  

Pavel Kopecký – veřejný sektor, rozvoj obce 

 

Tedy zastoupení 4x soukromý sektor a 2x veřejný sektor, tedy veřejný nepřesahuje 49% 

hlasovacích práv. U zájmových skupin byla 2x zastoupena ZS rozvoj obce, 1x podpora 

společenského života, 1x hasiči a 2x podnikání, tedy žádná ze zájmových skupin nedosahuje 50% 

na hlasování. Tedy podmínky sektorů a ZS jsou splněny. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda programového výboru p. Sedlák navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a 

pana Pavla Kopeckého. Zapisovatelem paní Petru Laštovičkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje ověřovateli pana Aleše Hejkala a pana Pavla Kopeckého. 

Zapisovatelem paní Petru Laštovičkovou.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 



 
  
Program: 

1. Přivítání účastníků 
Pan Charouzek přivítal všechny přítomné a poděkoval, že na jednání přišli.  

2. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie 

Pan Charouzek informoval o povinnosti MAS monitorovat průběh provádění integrované 

strategie. MAS ve Zprávě o plnění ISg monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje 

změny ve schválené integrované strategii. MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 

2x ročně. Tato zpráva o plnění ISg se týká období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Členové 

programového výboru byli velmi podrobně seznámeni se Zprávou o plnění ISg a jejími přílohami 

a Zpráva bude co nejdříve podána prostřednictvím MS2014+. Programový výbor pověřuje 

pracovníky kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek.  

 

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie i s jejími přílohami a pověřuje 

pracovníky kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek.  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

3. Dotazy a diskuze 

V rámci diskuze p. Charouzek zodpovídal dotazy k programovému období 2021 – 2027 a co bude 

možné v rámci tohoto období podporovat, zasedání Programového výboru bylo ukončeno 

v 17:45. 

Usnesení z Programového výboru dne 19. 7. 2021 od 14:30 hodin: 

Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor schvaluje ověřovateli pana Aleše Hejkala a pana Pavla Kopeckého. 

Zapisovatelem paní Petru Laštovičkovou.  

2. Programový výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie i s jejími přílohami a 

pověřuje pracovníky kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
Členové Programového výboru (jména, podpisy): 

Ing. Marie Kudrnová.……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ing. Pavel Kopecký (ověřovatel).………………………………………………………………………………. 

 

Ing. Aleš Hejkal (ověřovatel)……………………………………………………………………………………. 

 

Pavel Chlád…..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Luděk Šíma...…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mgr. David Šorm...…………………………………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Michal Simandl………………………………………………………………………………………………… 

 

Martin Sedlák…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kristýna Pospíšilová..………………………………………………………………………………………………… 

 

Petra Laštovičková (zapisovatel)…………………………………………..………………………………….. 

 


