
   
Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská 

stezka o.p.s. dne 14. 3. 2022 od 17:00 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Kamil Michal 

Ověřovatel 2: David Šorm 

Volební komise: Petra Laštovičková, Eliška Matulová 

Omluven: Pavel Chlád, Martin Horák 

Zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady bylo zahájeno v 17:00 hodin úvodním slovem panem 

předsedou SR Petrem Bártou a panem ředitelem o.p.s. a MAS, Gustavem Charouzkem. Bylo 

konstatováno, že zasedání byla řádně svolána. Pan Bárta dále konstatoval, že podle prezenční 

listiny je přítomno 22 členů Pléna zakladatelů a 43 členů Valné hromady. Plénum zakladatelů i 

Valná hromada jsou usnášení schopné.  

Na začátku zasedání Pléna zakladatelů i Valné hromady byli zúčastnění seznámeni s organizací, 

byli představeni členové Správní rady o.p.s. a zaměstnanci o.p.s. Dále bylo řečeno, že přítomno 

může být více osob, ale hlasovat mohou v Plénu zakladatelů pouze zakladatelé o.p.s. a u Valné 

hromady pouze partneři MAS (1 hlas na jednoho zakladatele, příp. na 1 partnera MAS – doprovod 

nemá právo hlasovat).  Královská stezka o.p.s. nechala kolovat prezenční listinu, kde jsou uvedeni 

zakladatelé o.p.s. i partneři MAS. Celkový počet zúčastněných zakladatelů na Plénu zakladatelů je 

22. Celkový počet partnerů na Valné hromadě místního partnerství je 43. Počet partnerů a 

zájmových skupin byl kontrolován před započetím Valné hromady zaměstnanci MAS a ověřen 

předsedou MAS (17 subjektů VS, 27 subjektů SS). Zastoupení jednotlivých zájmových skupin na 

Valné hromadě bylo: 

- Rozvoj obce – 13 (30 %) 

- Zemědělství, lesnictví – 7 (15 %) 

- Podpora společenského života – 13 (30 %) 

- Podnikání – 2 (5 %) 

- Cestovní ruch – 1 (2 %) 

- Hasiči – 8 (18 %) 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Kamila Michala a jako druhého ověřovatele pana 

Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

 

 



   
Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů určuje ověřovateli zápisu pana Kamila Michala a jako druhého ověřovatele 

pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Valná hromada určuje ověřovateli zápisu pana Kamila Michala a jako druhého ověřovatele pana 

Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Určení volební komise: 

Předseda navrhl do volební komise určit paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku Matulovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku Matulovou. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Valná hromada určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku Matulovou. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Program: 

1. Schválení programu 

Pan předseda seznámil přítomné s návrhem programu. Pak bylo dáno hlasování o daném 

programu.  

Navržený program: 

Místní akční plány vzdělávání (MAP II a MAP III), aktualizace střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb 

Hospodaření Královská stezka o.p.s. a MAS v roce 2021 

Zpráva DR a MK 

Schválení rozpočtu o.p.s. a MAS a výroční zprávy o.p.s. a MAS 2021 

Složení, hlasování SR, DR, PV, MK, VK 

Aktivity roku 2022 a rozpočet na rok 2022 

Kavárna Na cestě a její provoz 

Rozvoj cestovního ruchu v území MAS 

Pronájem vybavení na kulturní akce 

Programové období 2021 – 2027, strategie MAS – koncepční část, programové rámce 

Dotazy a diskuze 

 

 



   
Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje navržený program. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje navržený program. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

2. Místní akční plány vzdělávání (MAP II a MAP III), aktualizace Střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb 

MAS Královská stezka úspěšně pokračuje v realizaci projektu Místní akční plány vzdělávání II pro 

ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod. Realizační tým připravil v roce 2021 mnoho 

zajímavých aktivit pro pedagogy, žáky a rodiče (semináře, workshopy, exkurze, divadla, 

přednášky apod.). Bohužel některé z aktivit byly z důvodu epidemiologické situace zrušeny nebo 

se přesunuly do online prostředí. Regionální učebnice Havlíčkobrodska a Světelska, která vznikla 

ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě, je dokončena a vytištěna. Učebnice bude 

v průběhu jara představena školám prostřednictvím workshopů, pod vedením pracovníků Muzea 

Vysočiny Havlíčkův Brod. Školy také výtisky obdrží. I v roce 2022 jsou plánovány další zajímavé 

aktivity pro pedagogy, žáky a rodiče (semináře, workshopy, exkurze, divadla, přednášky apod.). 

Události budou probíhat jak online, tak již prezenčně, dle aktuální epidemiologické situace. Do 

konce pololetí je naplánováno spoustu zajímavých vzdělávacích akcí, které jsou zveřejněny, jako 

všechny důležité informace, na webových stránkách www. kralovska-stezka.cz pod záložkou MAP 

II/ AKTUALITY A VZDĚLÁVACÍ AKCE MAP II.  Na webu v sekci MAP II/ AKTUALITY A 

VZDĚLÁVACÍ AKCE MAP II lze také nalézt netradiční rozvrh a záložku s motivy typickými pro 

území MAS. Materiály lze zdarma stáhnout a využít dle vlastní potřeby. 

Slečna Chalupová informuje, že na zasedání v září 2021 Správní rada pak schválila podání MAP III 

s tím, že nositelem projektů bude Královská stezka o.p.s. Místní akční plány mají před sebou 

poslední rok realizace projektu, navazující projekt Místní akční plánování III je již podán na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ke svému konci dospělo už v roce 2019 více než dvouleté plánování podoby sociálních služeb 

v regionu Havlíčkobrodska a Světelska. Byl zpracován Akční plán na roky 2019 – 2020 upřesňující 

financování jednotlivých aktivit popsaných ve strategickém plánu. Vytvořením plánu ovšem 

proces nekončí, naopak. Nyní běží realizační fáze, tzn. naplňování vytyčených cílů. Členové 

realizačního týmu projektu se i nadále scházejí za účelem aktualizace, monitorování a 

vyhodnocování dosahování stanovených cílů, opatření a aktivit strategického plánu. V rámci 

SPRSS dochází k aktualizaci plánů ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod a tvoří se plány 

na období 2022 – 2024. 

 

 

 



   
3. Hospodaření o.p.s. a MAS v roce 2021 

 

Zpráva DR a MK 

Vystoupil pan Petr Pipek – zástupce Dozorčí rady. Seznámil zúčastněné s hospodařením Královské 

stezky o.p.s., MAS a sociálního podniku a se stavem po překontrolování hospodaření Dozorčí 

radou, Monitorovací komisí a Dozorčí radou sociálního podniku. Podle Dozorčí rady nebyl shledán 

žádný nedostatek v hospodaření Královské stezky o.p.s. (včetně místního partnerství, které bylo 

zkontrolováno Monitorovací komisí a včetně Dozorčí rady sociálního podniku) za rok 2021. Na 

všechny dotazy, které měla DR, MK a DR sociálního podniku k zaměstnancům o.p.s., MAS a 

kavárny bylo zodpovězeno. Účetnictví bylo k nahlédnutí v průběhu celého zasedání Pléna 

zakladatelů a Valné hromady a pak dále v kanceláři o.p.s.  MK přednesla zprávu o hospodaření za 

organizační složku MAS. V hospodaření nebylo shledáno žádné pochybení. Audit za rok 2021 byl 

prováděn panem Ing. Jiřím Jarkovským – Auditorská a daňová kancelář. Nebyly shledány žádné 

nedostatky. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2021. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje hospodaření MAS za rok 2021. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

 

4. Schválení rozpočtu o.p.s. a MAS a výroční zprávy o.p.s. a MAS 2021 

 

Pan Charouzek seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a její strukturou. Ve Výroční zprávě 

je rozepsáno i hospodaření a veškeré aktivity loňského roku, včetně místního partnerství a 

organizační složky sociálního podniku. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2021. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2021. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

5. Složení, hlasování SR, DR, PV, MK, VK 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Správní rady – Martin Sedlák, Aneta Tomová a Petr Zadina 

končí funkční období. Navrhnul nové členy: 

Martin Sedlák 



   
Aneta Tomová 

Petr Zadina 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Martinovi Sedlákovi 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Martin Sedlák se stává členem Správní rady. 

 

Hlasování o Anetě Tomové 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Aneta Tomová se stává členem Správní rady. 

 

Hlasování o Petrovi Zadinovi 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Petr Zadina se stává členem Správní rady. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje členy Správní rady Martina Sedláka, Anetu Tomovou a Petra Zadinu. 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

Aktuální složení SR: 

Jméno a příjmení Subjekt Rok zvolení 

Petr Bárta Obec Vepříkov 2021 

Martin Sedlák FOP 2022 

Hana Pipková Obec Sedletín 2020 

Aleš Hejkal Strom Praha a.s. 2020 

Mgr. Štěpán Kreuzmann SDH Habry 2021 

Mgr. Aneta Tomová Město Habry 2022 

Luděk Šíma Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 2020 

Petr Zadina DSO Krupsko 2022 

Ing. Lubomír Pospíchal Obec Okrouhlice 2020 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Dozorčí rady – Václav Jarolím, Petr Pipek končí funkční 

období. Navrhnul nové členy: 

Václav Jarolím 

Petr Pipek 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Václavovi Jarolímovi 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Václav Jarolím se stává členem Dozorčí rady. 



   
 

Hlasování o Petrovi Pipkovi 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Petr Pipek se stává členem Dozorčí rady. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje členy Dozorčí rady Václava Jarolíma a Petra Pipka.  

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

Aktuální složení DR: 

Jméno a příjmení Subjekt Rok zvolení 

Václav Jarolím – předseda Městys Uhelná Příbram 2022 

Martin Štěpánek Cyklistický klub Vepříkov, z.s. 2020 

Petr Pipek Obec Kámen 2022 

Jan Šrámek SDH Uhelná Příbram 2020 

Ing. Helena Grygarová SDH Sedletín 2021 

Eliška Zdražilová Obec Nejepín 2021 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Programového výboru – Aleš Hejkal, Marie Kudrnová, Pavel 

Chlád končí funkční období. Navrhnul nové členy: 

Aleš Hejkal 

Marie Kudrnová 

Pavel Chlád 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Alešovi Hejkalovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Aleš Hejkal se stává členem Programového výboru. 

 

Hlasování o Marii Kudrnové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Marie Kudrnová se stává členem Programového výboru. 

 

Hlasování o Pavlovi Chládovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Pavel Chlád se stává členem Programového výboru. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje členy Programového výboru Aleše Hejkala (za Strom Praha a.s. – 

zájmová skupina Podnikání), Marii Kudrnovou (za Město Havlíčkův Brod – zájmová skupina 

Rozvoj obce) a Pavla Chláda (za obec Dolní Město – zájmová skupina Rozvoj obce). 



   
Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

Aktuální složení PV: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Mgr. Michal 

Simandl 

Svazek obcí 

mikroregionu 

Ledečsko 

Veřejný Rozvoj obce 2020 

Kristýna 

Pospíšilová 
SDH Habry Soukromý Hasiči 2021 

Mgr. David Šorm 

Farní sbor 

Českobratrské církve 

evangelické 

Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2020 

Luděk Šíma 
Hrad Ledeč nad 

Sázavou s.r.o. 
Soukromý Cestovní ruch 2020 

Martin Sedlák Martin Sedlák – FOP Soukromý Podnikání 2021 

Ing. Pavel Kopecký Město Golčův Jeníkov Veřejný Rozvoj obce 2021 

Ing. Aleš Hejkal Strom Praha a.s. Soukromý Podnikání 2022 

Ing. Marie 

Kudrnová 

Město Havlíčkův 

Brod 
Veřejný Rozvoj obce 2022 

Pavel Chlád Obec Dolní Město Veřejný Rozvoj obce 2022 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Výběrové komise – Jakub Neuvirth, Eliška Zdražilová, 

Jaroslava Pipková, Vladimíra Rubinsteinová, Martina Štecherová, Jan Borek, František Urban, 

David Brož, Monika Fárka končí funkční období. Navrhnul nové členy: 

Eliška Zdražilová 

Jakub Neuvirth 

Jaroslava Pipková 

Vladimíra Rubinsteinová 

Martina Štecherová 

Jan Borek  

František Urban - náhradník 

Monika Fárka – náhradník 

David Brož - náhradník 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Elišce Zdražilové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Eliška Zdražilová se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Jakubovi Neuvirthovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 



   
Usnesení: Jakub Neuvirth se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Jaroslavě Pipkové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Jaroslava Pipková se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Vladimíře Rubinsteinové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Vladimíra Rubinsteinová se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Martině Štecherové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Martina Štecherová se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Janu Borkovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Jan Borek se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Františku Urbanovi (náhradník) 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: František Urban se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Monice Fárce (náhradník) 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Monika Fárka se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Davidovi Brožovi (náhradník) 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: David Brož se stává členem Výběrové komise. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise Elišku Zdražilovou (zájmová skupina 

Zemědělství, lesnictví), Jakuba Neuvirtha (zájmová skupina Podpora společenského života), 

Jaroslavu Pipkovou (zájmová skupina Cestovní ruch), Vladimíru Rubinsteinovou (zájmová 

skupina Cestovní ruch), Martinu Štecherovou (zájmová skupina Podnikání), Jana Borka (zájmová 

skupina Rozvoj obce), Františka Urbana (zájmová skupina Podnikání), Moniku Fárku (zájmová 

skupina Podpora společenského života), Davida Brože (zájmová skupina Zemědělství, lesnictví). 

 Pro: 44 Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

 

 

 



   
Aktuální složení VK: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Eliška Zdražilová – 

předsedkyně 
FO Soukromý 

Zemědělství, 

lesnictví 
2022 

Jaroslava Pipková FO Soukromý Cestovní ruch 2022 

Ing. Vladimíra 

Rubinsteinová 
FO Soukromý Cestovní ruch 2022 

Jakub Neuvirth FO Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2022 

Ing. Jan Borek FO Soukromý Rozvoj obce 2022 
Martina 

Štecherová 
FO Soukromý Podnikání 2022 

Monika Fárka 

(náhradník) 
FO Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2022 

František Urban 

(náhradník) 
FO Soukromý Podnikání 2022 

 Ing. David Brož 

(náhradník) 
FO Soukromý 

Zemědělství, 

lesnictví 
2022 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Monitorovací komise – Filip Vala končí funkční období. 

Navrhnul nové členy: 

Filip Vala 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Filipovi Valovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Filip Vala se stává členem Monitorovací komise. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje členy Monitorovací komise Filipa Valou (za ZOD Kámen, zájmová 

skupina Zemědělství, lesnictví).  

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 8 bylo přijato 

 

 

 



   
Aktuální složení MK: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Václav Jarolím – 

předseda 

Městys Uhelná 

Příbram 
Veřejný Rozvoj obce 2021 

Petr Pipek Obec Kámen Veřejný 

Podpora 

společenského 

života 

2021 

Ing. Helena 

Grygarová 
SDH Sedletín Soukromý Hasiči 2021 

Filip Vala ZOD Kámen Soukromý 
Zemědělství, 

lesnictví 
2022 

Jiří Novák 

Zemědělská 

společnost Horní 

Krupá, a.s. 

Soukromý 
Zemědělství, 

lesnictví 
2020 

Ing. VÍT ŠIMON, 

Ph.D. 

Zemědělské družstvo 

Maleč 
Soukromý 

Zemědělství, 

lesnictví 
2021 

 

6. Aktivity roku 2022 a rozpočet na rok 2022  

 

V současné době má MAS Královská stezka 85 partnerů. 

Rozpočet – pan Charouzek předložil výhled na rok 2022 a zdůvodnil jednotlivé položky rozpočtu. 

V hospodaření je zohledněno hospodaření o.p.s., místního partnerství a sociálního podniku 

(odděleně). Dotace od Kraje Vysočina na MAS pro rok 2022 je projednávána. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje rozpočet Královská stezka o.p.s. na rok 2022. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 8 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS na rok 2022. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 9 bylo přijato 

7. Kavárna Na cestě a její provoz 

Realizace projektu byla započata v prosinci roku 2020 a samotný provoz Kavárny Na cestě byl 

zahájen ve středu 20. ledna roku 2021. Avizované slavnostní otevření za přítomnosti hejtmana 

Kraje Vysočina pana Vítězslava Schreka bohužel nemohlo být uskutečněno kvůli vládním 

opatřením a situací spojenou s šířením koronaviru, kavárnu se tedy otevřela v omezeném režimu 

prostřednictvím výdejního okénka.  

V průběhu léta a podzimu roku 2021 se v haberské Kavárně Na cestě uskutečnilo několik 

zajímavých akcí od promítání filmů, pořádání chytrých kvízů, zajištění občerstvení v rámci 



   
projekce letních kin a odměny účastníkům při dušičkové strašidelné cestě či dalších akcích. Na 

podzim také proběhl tvořivý workshop vypichované dušičkové vazby, který vedla Lucie 

Zlatušková z květinářství Květiny U Lucie a degustační večer se sommeliérem z moravského 

vinařství THAYA. Výbor sociálního podniku se v roce 2021 sešel 1x.  

Zástupci orgánů sociálního podniku jakožto organizační složky o.p.s.  

 Výbor sociálního podniku - Petr Bárta, Gustav Charouzek, Eliška Matulová, Zuzana Černá, 

Pavel Víšek 

 Dozorčí rada sociálního podniku (Petr Pipek, Lucie Šulcová, Tereza Chalupová).  

Slečna Matulová podává zprávu o provozu kavárny včetně hospodaření. Podnik také svými příjmy 

spadl od 1. 11. 2021 do plátcovství DPH. 

Na konci února roku 2022 se v kavárně odehrálo několik změn. S kavárnou se coby zaměstnanci 

rozloučili pánové Mirek, Milan a František, kteří se odstěhovali do nového samostatného bydlení 

v Jihlavě-Pávově. V kavárně tak pracují tři nové posily z Domova ve Zboží - pánové Pavel, Jiří a 

Erik. V únoru roku také proběhla zábavná naučná přednáška pro děti o přezimujícím ptactvu, 

kterou pořádala Záchranná stanice Pavlov. Všichni tvořiví nadšenci se mohou přihlásit na 

workshop květinové vazby pod vedením Lucie Zlatuškové z květinářství Květiny U Lucie, který se 

bude konat v sobotu 26. 3. 2022 od 13 hodin.  Stejně jako minulý rok, i letos se kavárna zapojí do 

tradiční akce Ukliďme Habry. Veškeré informace o proběhlých i plánovaných událostech jsou 

uveřejněny na webu www.nacestekavarna.cz, dále také na Facebooku (Kavárna Na cestě) a 

Instagramu (kavarna_naceste). Kavárnu provozuje Královská stezka o.p.s. a jedná se o pracoviště 

pro osoby s mentálním handicapem, konkrétně zde pracují klienti Domova ve Zboží. Projekt 

Sociální podnik Habry, r. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016455 je spolufinancován z evropských 

strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

8. Rozvoj cestovního ruchu v území MAS 

MAS Královská stezka o.p.s. se s ostatními MAS kraje Vysočina a MAS celé ČR každoročně 

prezentuje na několika akcích, např. na akci Země živitelka v Českých Budějovicích, která proběhla 

26. – 31. 8. 2021. Spolu s dalšími organizacemi a MAS kraje Vysočina se podílela MAS Královská 

stezka o.p.s. na pořádání Národní konference venkov, která proběhla 12. – 14. 10. 2021 ve Žďáře 

nad Sázavou. Akce Čistá řeka Sázava se konala v menším měřítku, zájemci si individuálně 

vyzvedávali materiál k čištění na daných informačních centrech. Gastronomický festival jako 

takový byl zrušen a nahrazen menším kulinářským dnem, v rámci jehož konání se jednalo 

především o propagaci místní kavárny Na cestě. Cyklovýlet 6 a jeníkovský jarmark se uskutečnily 

v podzimních měsících (18. 9. a 10. 10. 2021). Z důvodu epidemiologické situace byla zrušena 

exkurze za sdílením zkušeností do MAS Vladař o.p.s., která je přesunuta na rok 2022. 

Organizace Královská stezka o.p.s. připravila v roce 2020 dva zajímavé balíčky plné inspirace na 

výlety, ubytování a atraktivních míst v okolí řeky Sázavy – „Posázavské putování“ a „Objev 

Ledečsko a okolí!“. Oba balíčky figurovaly na předních pozicích v letošní soutěži Vysočina – 

nejlepší dovolená, která byla vyhlášena Krajem Vysočina. Propagační materiály bylo možné využít 

i v roce 2022. 

V průběhu roku 2021 vznikala regionální desková hra s názvem „Jak dobře to u nás znáš? 

Havlíčkobrodsko“. Iniciátorem a také tvůrcem hry je pan Ing. Mgr. Petr Liška z Pelhřimovska. 



   
První regionální hra vznikla právě na Pelhřimovsku a od dubna tohoto roku je již v prodeji. Jedná 

se o vědomostně strategickou hru, jejímž cílem je obsadit figurkami celé území regionu a zvítězit 

tak nad ostatními hráči. Dominantou herního plánu je mapa okresu Havlíčkův Brod. Hra obsahuje 

herní karty s otázkami, které vymyslely zapojené obce, města či neziskové organizace. Hra je 

v prodeji od 10. prosince 2021 na webu Fox Games (https://www.foxgames.cz/). Distribučním 

místem je i Kavárna Na cestě v Habrech, dále také Informační centrum ve Světlé nad Sázavou a 

Informační centrum v  Ledči nad Sázavou. Regionální desková hra bude poskytnuta všem školám 

zapojených do projektu Místní akční plány vzdělávání II v rámci podpory regionální identity.  

Ve spolupráci Královská stezka o.p.s. s cyklistickým oddílem TJ SOKOL Habry a se Svazkem obcí 

Haberska pak vznikla v roce 2021 brožura „Habersko a okolí na kole i pěšky“. Dílo mapuje trasy 

turistické a cykloturistické (silniční a terénní), všechny mají charakter okruhů. Průvodce nabízí 

10 silničních a 7 terénních tras. 

MAS Královská stezka o.p.s. nadále podporuje propagaci lokálních výrobců, podnikatelů a dalších 

subjektů na webovém portálu www.regionysobe.cz,  jehož cílem je propojit místní nabídku 

podnikatelů s místními konzumenty a turisty. Jedná se o celorepublikovou kampaň podporující 

lokální ekonomiku, za kterou stojí Národní síť Místních akčních skupin ČR. Existence portálu je 

propagována po celé ČR prostřednictvím celostátních médií, agentury CzechTourism atd.  

Společnost Královská stezka o.p.s. a MAS prezentuje svou činnost na webových stránkách 

www.kralovska-stezka.cz, které byly počátkem roku 2019 kompletně zmodernizovány. Dále 

organizace využívá propagační předměty a materiály (bannery, dárkové tašky, drobné dárkové 

předměty aj.). MAS Královská stezka o.p.s. také pravidelně publikuje články v místních periodicích 

a v regionálních denících, jež se týkají nejenom naplňování strategie CLLD (strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje), ale také projektů realizovaných místní akční skupinou (Místní akční 

plány vzdělávání, Střednědobé plány sociálních služeb). Konkrétně se jedná zejména o tato média: 

Posel Svazku obcí Haberska, Jeníkovské listy, Deník Havlíčkobrodska, Náš region. Organizace 

využívá také rozhlasové vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál a pravidelně přispívá do 

Radničního okénka, televizního pořadu města Havlíčkova Brodu. 

V rámci působnosti MAS v území bylo během let zrealizováno mnoho aktivit od infrastruktury pro 

vodáky, cyklisty, pěší, lesní infrastruktury, přes dotační podporu subjektů (hotely, restaurace, 

penziony, sportoviště....) po mapování památek a zapůjčení zázemí pro kulturní akce. 

V současné chvíli se zaměstnanci účastní setkání pořádaných k destinačnímu managementu 

v rámci iniciativy Vysočina Tourism. Pan Charouzek také jedná se starosty o možnosti vzniku 

destinační agentury.  

9. Pronájem vybavení na kulturní akce 

Lucie Šulcová informovala zejména o kulturních akcích. 12. ročník tradiční dobrovolnické akce 

Čistá řeka Sázava na Vysočině bude. Letos termín vychází na datum 4. 4. – 9. 4.  2022, přičemž 

v týdnu čistí školy a sobota, 9. duben, je určena dobrovolníkům. Všichni, kdo se akce zúčastní, 

budou odměněni upomínkovým předmětem a malou svačinkou. Více informací o možnosti čistit, 

o úsecích, začátku akce a organizačních pokynech, jsou uvedeny na webových stránkách 

http://cista-sazava.cz/ nebo na facebooku Čistá řeka Sázava na Vysočině. 

https://www.foxgames.cz/
http://www.regionysobe.cz/#_blank
http://www.kralovska-stezka.cz/
http://cista-sazava.cz/


   
Na 11. 6. 2022 se také chystá 6. ročník gastronomického festivalu Habry. Příchozí se mohou těšit 

na bohatý doprovodný program. Součástí festivalu bude prezentace Celostátní sítě pro venkov, 

úspěšně zrealizovaných a inspirativních projektů MAS v rámci programu rozvoje venkova a 

farmářské trhy regionálních certifikovaných výrobců. 

Termíny na Cestující kinematograf jsou již víceméně obsazeny. Královská stezka o.p.s. nabízí 

zapůjčení zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí v regionu. Jedná se konkrétně o 

stany, stánky, pivní sety, pódium, parket, a i promítací techniku, skákací hrad. 

 

10. Programové období 2021-2027, strategie MAS – koncepční část, programové rámce 

Místní akční skupina Královská stezka je založena především za účelem realizace komunitně 

vedeného místního rozvoje. Rok 2021 navazoval na roky předešlé a pokračoval plněním Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje. Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlásila 8. 

února 2021 v pořadí již 5. Výzvu MAS k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Do 5. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. bylo 

přijato 51 Žádostí o podporu, 21 Žádostí o dotaci v rámci Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní 

ruch, 29 v rámci Fiche 2 Zemědělství a 1 Žádost o dotaci v rámci Fiche 3 Potravinářství. Podpořeno 

k financování Výběrovou komisí a Programovým výborem bylo 13 projektů (na ostatní 

nedostačovala alokace výzvy). 

Výzva MAS v rámci IROP byla vyhlášena dne 24. března 2021 a byla zaměřena na 2 aktivity – 

Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava. Přijaty byly 3 projekty, všechny byly zároveň doporučeny 

k financování.  

V roce 2021 nebyly již vyhlašovány výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a Životní 

prostředí. V průběhu roku bylo také zpracováno 5 aktualizací strategie rozvoje obce a jedna zcela 

nová strategie. Docházelo i k průběžnému vzdělávání zaměstnanců, které je nezbytné k výkonu 

činnosti. 

V současné chvíli je již schválena Koncepční část strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021-2027 dle dané šablony pro její tvorbu od MMR. Ve 

finální podobě byla tato strategie podána na MMR a 26. 7. 2021 byla Řídícím orgánem schválena. 

Koncepční část má zakomponované části popisu dotčeného území, zahrnutí komunity do tvorby 

strategie, socioekonomické části, analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu, 

strategické části zahrnující nastavení strategických rámců, cílů, specifických cílů, vazby na 

Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, popisu integrovaných a inovativních rysů a implementační 

části.  

Výjimku tvoří Program rozvoje venkova, jehož implementace se prodloužila na takzvané 

přechodné období. To znamená, že výzvy v tomto programu mohou nadále běžet s částečně 

přidělenou finanční alokací určenou na období 2021 – 2027, ovšem platné dle Pravidel ještě pro 

období 2014 – 2020. Místní akční skupině Královská stezka byla navýšena alokace o 10 851 900 

Kč. Výše alokace byla vypočtena dle rozlohy a počtu obyvatel příslušné strategie. Na základě toho 

je možné vyhlášení 6. výzvy z Programu rozvoje venkova po procesu přidělení finančních 

prostředků. Tento proces administrace úspěšně proběhl a 6. výzva bude vyhlášena dne 1. 4. 2022 

a bude zaměřena na Podporu podnikání a cestovní ruch, Zemědělství a Zpřístupnění přírody. 



   
Příjem žádostí je nastaven od 18. 4. do 2. 5. 2022. K výzvě proběhne informační seminář, a to dne 

13. 4. 2022 od 14:30 v kavárně Na cestě. 

 
 

 

MAS budou nyní nastavovat programové rámce pro jednotlivé operační programy, které budou 

administrovány v nadcházejícím programovém období. Nyní se čeká se na doschválení operačních 

programů u EK. V rámci hodnocení programových rámců budou možná 3 doplnění. Vypisování 

výzev v rámci jednotlivých operačních programů bude různé – IROP, OPŽP, OPTAK mimo MS, PRV 

v rámci Portálu farmáře, OPZ+ deštníkové projekty.  

Monitorování CLLD – monitoring stávajícího období proběhne po roce 2023. V období 2021+ 

proběhne midterm evaluace a zprávy o plnění ISg 2x ročně tak, jak jsou MAS nyní zvyklé.  

Pan Charouzek zmiňuje v rámci nového období 2021+ harmonogram přípravy IROP, předpoklad 

rozdělení alokace MAS, kritéria u jednotlivých aktivit SC 5. 1 eliminující malé obce. Rekapituluje 

PRV a zmiňuje novou SP SZP, Akční plán OPZ+, možnou konzultaci záměrů s ŘO. Dále zjišťuje 

statistiku průzkumu zájem o realizaci OPŽP mezi MAS, v období 2014-2020 v OPŽP – čerpáno 20% 

přidělené alokace, nové období alokace 400 mil. Kč, uvažuje se o „ukázkovém projektu“. V OP TAK 

– předpoklad zapojení 120 MAS, režim de minimis. OPTP – lze čerpat, až bude schváleno, 

květen/červen 2022, poté výzva, žádost 2letá, zjednodušené vykazování, paušál 20%, 80% výdaje 

na mzdy, rozdělení alokce na MAS dle vzorce. 

Projekty spolupráce – v novém období bude soutěžní výzva – otevřenější z hlediska témat. 

V současné době nastavení pravidel pro projekty spolupráce necílí na to, aby bylo možné projekty 

"tvořit" nikoli "pasovat" do velmi limitních názvů možných témat. 

 

Funkci ředitele zastává stále pan Mgr. Gustav Charouzek. 

 



   
11. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady 

ukončeno po 18. hodině. 

 

Usnesení ze zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady dne 14. 3. 2022 od 17:00 hodin: 

Plénum zakladatelů po projednání schvaluje: 

1. Plénum zakladatelů určuje ověřovateli zápisu pana Kamila Michala a jako druhého 

ověřovatele pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Valná hromada určuje ověřovateli zápisu pana Kamila Michala a jako druhého ověřovatele 

pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

3. Plénum zakladatelů určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku 

Matulovou. 

4. Valná hromada určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku 

Matulovou. 

5. Plénum zakladatelů schvaluje navržený program. 

6. Valná hromada schvaluje navržený program. 

7. Plénum zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2021. 

8. Valná hromada schvaluje hospodaření MAS za rok 2021. 

9. Plénum zakladatelů schvaluje výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 

2021. 

10. Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2021. 

11. Plénum zakladatelů schvaluje členy Správní rady Martina Sedláka, Anetu Tomovou a Petra 

Zadinu. 

12. Plénum zakladatelů schvaluje členy Dozorčí rady Václava Jarolíma a Petra Pipka.  

13. Valná hromada schvaluje členy Programového výboru Aleše Hejkala (za Strom Praha a.s. 

– zájmová skupina Podnikání), Marii Kudrnovou (za Město Havlíčkův Brod – zájmová 

skupina Rozvoj obce) a Pavla Chláda (za obec Dolní Město – zájmová skupina Rozvoj obce). 

14. Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise Elišku Zdražilovou (zájmová skupina 

Zemědělství, lesnictví), Jakuba Neuvirtha (zájmová skupina Podpora společenského 

života), Jaroslavu Pipkovou (zájmová skupina Cestovní ruch), Vladimíru Rubinsteinovou 

(zájmová skupina Cestovní ruch), Martinu Štecherovou (zájmová skupina Podnikání), Jana 

Borka (zájmová skupina Rozvoj obce), Františka Urbana (zájmová skupina Podnikání), 

Moniku Fárku (zájmová skupina Podpora společenského života), Davida Brože (zájmová 

skupina Zemědělství, lesnictví). 

15. Valná hromada schvaluje členy Monitorovací komise Filipa Valou (za ZOD Kámen, zájmová 

skupina Zemědělství, lesnictví).  

16. Plénum zakladatelů schvaluje rozpočet Královská stezka o.p.s. na rok 2022. 

17. Valná hromada schvaluje rozpočet MAS na rok 2022. 

 

 



   
Zapisovatel – Lucie Šulcová………………………………………… 

Ověřovatelé Kamil Michal  ………………………………………… 

David Šorm………………………………………… 


