
 

 

 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 13. 12. 2018 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Mgr. Aneta Tomová 

Ověřovatel 2: Petr Bárta 

Omluven:  

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 14:30 hodin paní předsedkyní SR Jaroslavou Dvořákovou. 

Předsedkyně konstatovala, že zasedání byla řádně svolána. Paní Dvořáková dále konstatovala, že 

podle prezenční listiny jsou přítomni 8 členů Správní rady. Správní rada je usnášení schopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu Anetu Tomovou a jako druhého ověřovatele Petra 

Bártu. Zapisovatelem paní Karolínu Ortovou. 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 Anetu Tomovou a jako druhého ověřovatele Petra Bártu. 

Zapisovatelem paní Karolínu Ortovou.  

Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Aktuální stav výzev místního partnerství 

Od začátku září do cca půlky listopadu byla vypsána 6. a 7. výzva IROP (Integrovaný regionální 

operační program) na zázemí pro vzdělávání (infrastruktura pro MŠ, ZŠ a neformální 

vzdělávání) a na rekonstrukci a revitalizaci národních kulturních památek a památek zapsaných 

v indikativním seznamu NKP. Do výzvy na zázemí pro vzdělávání byly podány 4 projekty, o 

podporu kulturních památek žádá 1 subjekt. 

 

Zároveň skončila i 3. a 4. výzva z Operačního programu Zaměstnanost – na opatření Sociální 

služby byl přijat 1 projekt a na Prorodinná opatření (Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v 

době mimo školní vyučování, ranní či odpolední pobyt, příměstské tábory, doplňkově vzdělávání 

pečujících osob) 2 projekty.  

 

V lednu bude vypsána 3. výzva z Programu rozvoje venkova a bude zaměřena na aktivitu 

Podpora podnikání a cestovní ruch a aktivitu Zpřístupnění přírody (Neproduktivní investice 

v lesích). 



 

 

Během počátku roku bude dále vypsána výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí – 

opatření Obnova krajiny a její využití – zeleň v intravilánu. 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ a přípravu výzev z 

PRV a OPŽP.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

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

výzev) 

V projektu MAP II je kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího 

vzdělávání, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora 

aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Aktivity a činnosti 

jsou plánovány tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál 

a spolupráci. V současné době probíhají tematické workshopy a pracovní skupiny složené ze 

zástupců nejen školských zařízení působících v území ORP Havlíčkův Brod i Světlá nad Sázavou. 

Aktuality lze sledovat na webových stránkách MAS nebo také na samostatné facebookové 

stránce MAP Havlíčkobrodsko a Světelsko. 

 

MAS Královská stezka se dále zabývá komunitním plánováním v ORP Havlíčkův Brod a Světlá 

nad Sázavou. V rámci projektu probíhají jednání řídících a pracovních skupin, komunikace 

s poskytovateli sociálních služeb, vzdělávací workshopy, exkurze za příklady dobré praxe 

v jiných subjektech působících v sociálních službách v ČR a nastavování plánu pro celkové 

zlepšení poskytování sociálních služeb v území obou ORP. 

  

Příprava dalších výzev je zmíněna v bodu 1. 

 

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

festival) 

10. ročník Čisté řeky Sázavy připadne na 1. týden v dubnu. V týdnu budou čistit klasicky školy, o 

víkendu veřejnost.  

Termín Gastronomického festivalu je stanoven na 8. 6. 2019 a tento ročník bude spojen se 

„sportovním festivalem“ Wannado, s nimiž již proběhla schůzka.  

 

4. Aktualizace interních postupů místního partnerství 

MAS, které mají již schválené interní postupy dle Minimálních požadavků verze 1.1 k 7. 11. 2017, 

mají povinnost předložit ŘO IROP aktualizované interní postupy do 31. 12. 2018 v rozsahu, který 

stanovují Minimální požadavky verze 1.2.  

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí aktualizaci interních postupů místního partnerství. 



 

 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

5. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady ukončeno v 15:30. 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 13. 9. 2018 od 15:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu Anetu Tomovou a jako druhého ověřovatele Petra 

Bártu. Zapisovatelem paní Karolínu Ortovou.  

2. Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ a přípravu 

výzev z PRV a OPŽP.  

3. Správní rada bere na vědomí aktualizaci interních postupů místního partnerství. 

 

 

Zapisovatel – Karolína Ortová………………………………………… 

Ověřovatelé – Mgr. Aneta Tomová………………………………………… 

Petr Bárta………………………………………… 

 

       


