
   
 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská 

stezka o.p.s. dne 5. 3. 2019 od 16:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2: Aneta Tomová 

Omluven: Jaroslava Dvořáková, Pavlína Höferová, Štěpán Kreuzmann 

Zasedání Správní rady a Programového výboru bylo zahájeno v 16:30 hodin panem 

místopředsedou SR Petrem Bártou. Předseda konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Pan 

Bárta dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Správní rady a 6 členů 

Programového výboru. Správní rada i Programový výbor jsou usnášení schopné.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a jako druhého ověřovatele paní 

Anetu Tomovou. 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: 

Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou.  Zapisovatelem 

paní Lucii Šulcovou.  

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

Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

Program: 

1. Aktuální stav výzev místního partnerství 

Od března roku 2018 do konce roku 2018 proběhly 3 výzvy IROP – Komunitní centra (přijaty 2 

projekty), Zázemí pro vzdělávání (přijaty 4 projekty) a Kulturní památky 2 (přijat 1 projekt). 

Všechny byly doporučeny k financování. 

Z Operačního programu Zaměstnanost došlo během podzimu 2018 k vyhlášení 2 výzev, a to na 

Sociální služby II (přijat 1 projekt) a Rodina a mladí II (přijaty 2 projekty). Všechny 3 projekty 

byly doporučeny příslušnými orgány MAS k financování. 

Výzva z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 21. ledna 2019, příjem žádostí probíhal od 

11. února do 25. února. Výzva byla na Fiche Podnikání a cestovní ruch a Zpřístupnění přírody.  



   
Do Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch bylo přijato 9 žádostí, do Fiche 4 Zpřístupnění 

přírody nežádal žádný subjekt. 

Žádosti o dotaci nyní prochází hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. 

Výzva na Zeleň v intravilánu u Operačního programu Životní prostředí je vyhlášena od 20. února 

a příjem žádostí bude trvat do 10. 9. 2019.  

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ, OPŽP a PRV.  

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

Programový výbor schvaluje administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ, OPŽP a PRV.  

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

Pan Charouzek informuje o současných a budoucích výzvách IROP – Zázemí pro vzdělávání, 

Sociální služby, Sociální podnikání, Doprava. Představena byla alokace, obsah výzvy, preferenční 

kritéria a vše, co se týká výzev. 

Dále o současných a budoucích výzvách OPZ - Sociální služby III, Sociální podnikání, 

Zaměstnanost a Rodina a mladí III. Opět byla představena alokace, obsah výzvy, preferenční 

kritéria a vše související. 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP a OPZ včetně souvisejících dokumentů. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Programový výbor schvaluje výzvy IROP a OPZ včetně souvisejících dokumentů. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

MAS Královská stezka přijala novou žádost o vstup do místního partnerství od Jezdecká 

společnost Statek Lesolg z.s. Hlasování o schválení partnera MAS Jezdecká společnost Statek 

Lesolg z.s. s působností v MAS. 

Návrh usnesení: 

Správní rada odsouhlasuje přistoupení Jezdecká společnost Statek Lesolg z.s. do místního 

partnerství jako partnera. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Programový výbor schvaluje přistoupení Jezdecká společnost Statek Lesolg z.s. do místního 

partnerství jako partnera. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 



   
2. Plán činností (MAP II, komunitní (střednědobé) plány sociálních služeb, příprava výzev 

– naplňování SCLLD) 

Navazující projekt na MAP I - MAP II a Implementace MAP (realizace projektů zanesených 

v akčním plánu) je realizován od září 2018. V projektu je kladen důraz zejména na spolupráci a 

výměnu zkušeností pedagogických pracovníků, a to včetně jejich dalšího vzdělávání. Klíčová je 

také podpora aktivit, které vedou k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Projekt, jehož nositelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, má za cíl řešit problémy 

nedostačující vzájemné spolupráce škol a dalších vzdělávacích organizací.  

Realizace projektů „Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou“ a 

„Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod“ bude probíhat do konce 

října. Výstupem je strategický plán rozvoje sociálních služeb na území obou ORP a akční plán, 

které budou sloužit k efektivnímu zajištění sociálních služeb.  

3. Příprava kulturních, společenských a dalších akcí (Čistá řeka Sázava, Cyklovýlet, 

Gastronomický festival) 

Příprava akce Čistá řeka Sázava je v plném proudu, pro dobrovolníky jsou letos připraveny 

barevné baťůžky. Termín čištění v území MAS je stanoven na 1. – 6. dubna 2019. 

 

11. května je v plánu další Cyklovýlet po krásách území MAS Královská stezka, tentokrát se 

zaměřením na směr Světlá nad Sázavou. 

 

Gastronomický festival bude letošní rok spojen s festivalem sportovním, který zaštítí organizace 

Wannado. V rámci programu vystoupí kapely Věnovanka (dechová kapela), odpolední kapela Tři 

tečky a večer kapela k zábavě La Sklerosa. V jednání je vystoupení místních dětí z Habrů. Nebude 

chybět kuchařská ani barmanská show. 

 

4. Valná hromada a Plénum zakladatelů 

V rámci SR a PV probíhá příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávají se 

společné body a další vývoj organizace včetně plánovaných činností pro rok 2019. 

5. Hospodaření Královské stezky o.p.s., MAS za rok 2018 

Před konáním SR a PV proběhlo jednání Dozorčí rady a Monitorovací komise, kdy se 

kontrolovalo hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2018 a hospodaření MAS za rok 2018. 

Prošly se všechny etapy roku 2018, kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. 

Účetnictví Královské stezky o.p.s.  a MAS vede externě paní Ivana Šimonová.  

Stav hospodaření a navržení schválení hospodaření o.p.s. a MAS přednese zástupce předsedy DR 

a MK v rámci konání Valné hromady. 

Audit za rok 2018 je prováděn panem Ing. Jiřím Jarkovským za auditorskou společnost Účty spol. 

s.r.o. Nebyly shledány žádné nedostatky. 

 



   
Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2018 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. Jiřího 

Jarkovského. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2018 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. 

Jiřího Jarkovského. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

6. Aktuality 

Pan Charouzek dále zmiňuje prezentaci Chytrý venkov, která bude představena podrobněji 

v rámci VH a PZ. 

Pan Charouzek uvádí, že s ohledem na novou směrnici č. 7 Vznik a zánik místního partnerství je 

navrženo, aby z partnerů byli vyřazeni pro opakovanou neúčast na VH a nekomunikaci s MAS 

partneři: David Šimánek (zájmová skupina Podnikání), Bohumil Vavruška (zájmová skupina 

Zemědělství, lesnictví), Josef Pazderka (zájmová skupina Podnikání), SDH Kyjov (zájmová 

skupina Hasiči), SDH Chrtníč (zájmová skupina Hasiči), Jiří Blažek (zájmová skupina Podnikání) 

a Jiří Mrkvička (zájmová skupina Podnikání). 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí zánik místního partnerství u Davida Šimánka, Bohumila Vavrušky, 

Josefa Pazderky, SDH Kyjov, SDH Chrtníč, Jiřího Blažka a Jiřího Mrkvičky. 

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

Programový výbor schvaluje zánik místního partnerství u Davida Šimánka, Bohumila Vavrušky, 

Josefa Pazderky, SDH Kyjov, SDH Chrtníč, Jiřího Blažka a Jiřího Mrkvičky. 

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

7. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady a Programového 

výboru komise ukončeno před 17. hodinou. 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady a Programového výboru dne 5. 3. 2019 od 16:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  



   
3. Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ, OPŽP a 

PRV.  

4. Programový výbor schvaluje administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ, OPŽP a 

PRV.  

5. Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP a OPZ včetně souvisejících 

dokumentů. 

6. Programový výbor schvaluje výzvy IROP a OPZ včetně souvisejících dokumentů. 

7. Správní rada odsouhlasuje přistoupení Jezdecká společnost Statek Lesolg z.s. do 

místního partnerství jako partnera. 

8. Programový výbor schvaluje přistoupení Jezdecká společnost Statek Lesolg z.s. do 

místního partnerství jako partnera. 

9. Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2018 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. 

Jiřího Jarkovského. 

10. Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2018 firmu Účty spol. s.r.o. 

pana Ing. Jiřího Jarkovského. 

11. Správní rada bere na vědomí zánik místního partnerství u Davida Šimánka, Bohumila 

Vavrušky, Josefa Pazderky, SDH Kyjov, SDH Chrtníč, Jiřího Blažka a Jiřího Mrkvičky. 

12. Programový výbor schvaluje zánik místního partnerství u Davida Šimánka, Bohumila 

Vavrušky, Josefa Pazderky, SDH Kyjov, SDH Chrtníč, Jiřího Blažka a Jiřího Mrkvičky. 

 

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

Ověřovatelé – Luděk Šíma………………………………………… 

Aneta Tomová………………………………………… 


