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Zápis ze zasedání Správní rady 18. 12. 2013 od 15:00 hodin v zasedací 

místnosti v Habrech 

Zapisovatel: Mgr. Gustav Charouzek 

Ověřovatel 1: Petr Bárta 

Ověřovatel 2: Jiří Rainiš 

Omluven:  David Šimánek 

Zahájení zasedání Správní rady 

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:00 hodin předsedkyní MAS Jaroslavou Dvořákovou. 

Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Jaroslava Dvořáková dále dle 

prezenční listiny přítomných členů Správní rady konstatovala, že je přítomno 8 členů Správní rady a 

Správní rada je tak usnášení schopná. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Bártu a pana Jiřího Rainiše, zapisovatelem 

Gustava Charouzka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána 

možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování o navržených ověřovatelích a zapisovateli: 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrhy na ověřovatele a zapisovatele byly schváleny.  

Schválení programu 

Předsedkyně MAS seznámila přítomné s návrhem programu. Před hlasováním byla dána možnost 

členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování o schválení programu: 

Pro: 8   Proti:0   Zdržel se:0 

Program byl odhlasován. 

Program: 

1. Aktuality 

Setkání k projektům spolupráce – bude uspořádáno (projekty podané v 19. kole příjmu 

žádostí na SZIF).  

Žádost Podhůří Železných hor – dopis od paní Pavlíkové – předsedkyně MAS Podhůří 

Železných hor o.p.s. Úhrada části vzniklých nákladů za inzerci pracovního místa. 

Předsedkyně Správní rady nechává hlasovat Správní radu o úhradě: 
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Pro: 0  Proti: 8   Zdržel se: 0 

Správní rada neschválila úhradu pro Podhůří Železných hor.  

2. Bílá místa v MAS – aktuální stav 

Souhlas se vstupem do území zaslali obce Nová Ves u Světlé, Ovesná Lhota, Trpišovice a 

Hurtova Lhota. Obec Vlkanov a Druhanov vstoupit do území MAS nechce.  

Předsedkyně Správní rady nechává hlasovat o vstupu obcí Nová Ves u Světlé, Ovesná Lhota, 

Trpišovice a Hurtova Lhota do MAS Královská stezka o.p.s. 

Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Vstup obcí Nová Ves u Světlé, Ovesná Lhota, Trpišovice a Hurtova Lhota byl schválen.  

3. Personální záležitosti MAS a finance na rok 2014 

Karolína Ortová od 13.12.2013 zaměstnána částečně na vzdělávacím projektu, částečně 

zaměstnána na projektu SMO od 20.12.2013 – Systémová podpora rozvoje meziobecní 

spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Zaměstnavatel – město Přibyslav, analytik projektu, do konce května 2015. Na MAS bude 

vypomáhat dobrovolnicky.  

Gustav Charouzek – plný úvazek, ředitel MAS, stále platná smlouva na dobu neurčitou. 

Finanční podpora Ministerstva zemědělství – ušetřené finance MAS z předchozích let + 

dotace kraj 150 000 Kč (80% dotace, 20% vlastní spolufinancování).  

Možnost zažádat z OPTP na tvoření nové integrované strategie, žádat se bude zřejmě v lednu 

a dotace by byla 100%. Na tuto dotaci bude možné zaměstnat osobu, která bude na strategii 

pracovat.  

4. Projekt spolupráce Řeky se mění, Naučná stezka k Jelení studánce a další projekty 

Projekt spolupráce Řeky se mění s MAS Posázaví, Lípa pro venkov a Rakovnicko probíhá. MAS 

nyní řeší umístění naučných tabulí do Havlíčkova Brodu (pozemky) – 4 ks (čekání na schválení 

aktualizace SPL). 

Naučná stezka k Jelení studánce z grantu Nadace Via – ČSOB je instalována. Podklady pro 

vyúčtování byly dodány a slavnostní otevírání je naplánováno na jaro 2014.  

MAS dokládala potřebnou dokumentaci na SZIF do Olomouce k projektu Aktivní pohyb – 

cesta ke spolupráci. Fyzická kontrola na místě již proběhla.  

5. Akce MAS v roce 2014, příprava strategie, vzdělávání, projekty spolupráce 

- Valná hromada MAS, Dozorčí rada, Správní rada – 25.3.2014 

- Příprava strategie – 1.2014 – 6.2014 

- Čistá řeka Sázava na Vysočině – 8.4. – 12.4.2014 

- Únor 2014 – Setkání MAS a Mikroregionů v Ledči nad Sázavou 

- Valná hromada MAS ČR – 12.3. – 13.3.2014 (Středočeský kraj) 

- Pravděpodobné termíny akcí k projektům spolupráce 2014: 

o 11.4. – 13.4. – multimediální workshop Ledeč nad Sázavou 

o 12.5. – 17.5. – projekt Guide me – Francie 

o 23.5. – 25.5. – divadelní workshop Ledeč nad Sázavou 

o 30.5. – 1.6. – Food festival Havlíčkův Brod 

o 12.6. – 14.6. – Food festival Rožnov 

o 15.6. – 19.6. – projekt Guide me – Rumunsko 

o 27.6. – 29.6. – Food festival Oslavka 
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o 28.7. – 1.8. – projekt Guide me – Francouzské MAS a Rumunská MAS 

o 2.8. – mediální workshop Dolní Studénky 

o 25.10. – výjezdní představení Hanušovice 

6. Venkovský parlament mladých 

Pár cca 8-15 mladých ve věku od 15 let, kteří by měli zájem o region a chtěli by se podílet na 

rozvoji regionu, kulturních akcích v regionu, zprávách z regionu i tvorbou strategie. 

Spolupráce s MAS Havlíčkův kraj a MAS Podhůří Železných hor.  

7. Představení MAS a komunitní projednání Havlíčkův Brod 

Dne 11.12.2013 představila MAS Královská stezka o.p.s. svou činnost a projekty v sále Staré 

radnice v Havlíčkově Brodě. Prezentace MAS byla součástí programu setkání vedení města  

a veřejnosti.  

8. POV MMR 

MAS nabízí pomoc při zpracování POV z MMR. V letošním roce byly vypsány dotační tituly 

nejen na podporu zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, ale i na podporu 

obnovy drobných sakrálních staveb v obcích. Termín ukončení příjmu žádostí je 17.2.2014.  

9. Nová strategie (pracovní skupiny) 

Návrhy pracovní skupiny (i na základě školení).  

10. Vzdělávací akce v MAS (obec Radostín) 

Plán vzdělávacích akcí obce Radostín s termíny a místy školení: 

- 18.12.2013 Habry (Obce, NNO, podnikatelé a budoucnost) 

- 14.1.2014 Golčův Jeníkov (Efektivní NNO a obce) 

- 11.3.2014 Ledeč nad Sázavou (Rozvoj podniků II) 

- 18.3.2014 Světlá nad Sázavou (Rozvoj podniků I) 

- 25.3.2014 Habry (Seminář pro obce, NNO a podnikatele) 

- 8.4.2014 Radostín (Efektivní NNo a obce II) 

11. Rok 2014 z pohledu dotací 

MAS má možnost vypsat 8. Výzvu v lednu/únoru na zbylé peníze v opatření IV.1.2. Celkově 

zbylo 398 653 Kč.  

Správní rada nechává hlasovat o možnosti vypsat 8. Výzvu: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Správní rada odsouhlasila vypsání 8. Výzvy MAS. 

Dokud nebude schválena Dohoda o partnerství, nebude možné spustit přípravy operačních 

programů.  

12. Dotazy a diskuse 

Správní radě před příštím jednáním zaslat návrhy na členy Valné hromady, Správní rady, 

Dozorčí rady a pracovní skupiny – jméno a subjekt. Na příští Správní radu připravit 

hospodaření za rok 2013.  

Ukončení zasedání Správní rady 

Předsedkyně MAS po projednání všech bodů schváleného programu poděkovala všem přítomným 

členům Správní rady a ukončila zasedání v 16:00. Příští zasedání se bude konat v lednu nebo v únoru 

2014. 
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Zápis byl vyhotoven dne 18.12.2013.  

  


