
 

 

 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 24. 9. 2018 od 15:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Petr Zadina 

Ověřovatel 2: Petr Bárta 

Omluven: Luděk Šíma 

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:30 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 jsou usnášení schopné.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Zadinu a jako druhého ověřovatele 

pana Petra Bártu. 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 Petra Zadinu a jako druhého ověřovatele pana Petra 

Bártu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

Program: 

1. Aktuální stav výzev MAS, uzavřené, plánované, schválené,  

Aktuálně je vyhlášena výzva 7. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY 2, 

pro aktivitu rekonstrukce a revitalizace národních kulturních památek a památek zapsaných v 

indikativním seznamu NKP. Od 14. 9. pak 6. výzva na zázemí pro vzdělávání (infrastruktura pro 

MŠ, ZŠ a neformální vzdělávání). V rámci výzvy je možné podpořit výstavbu nových kapacit pro 

vzdělávání a vybavit odborné učebny klíčových kompetencí. 

17. 9. 2018 se vyhlásily 2 výzvy (3. a 4. v pořadí) z Operačního programu Zaměstnanost – 

opatření Sociální služby a Prorodinná opatření. Z výzvy na Prorodinná opatření lze podpořit 

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední 

pobyt), příměstské tábory, doplňkově vzdělávání pečujících osob.  

3. výzva z Programu rozvoje venkova bude zaměřena na nezemědělské podnikání a zpřístupnění 

přírody a je plánována na leden 2019. V únoru se bude vyhlašovat výzva z OPŽP. 

Návrh usnesení: 

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



 

 

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

2. Plán činností (MAP II - hodnocení, komunitní (střednědobé) plány sociálních služeb, 

příprava dalších výzev) 

MAP II byl schválen hodnotící komisí pro obě ORP. Obě žádosti prošly hodnocením a bylo na 

nich navrženo krácení. I přes navržení krácení budou oba projekty realizovány. 

V současné době probíhá dále realizace projektů „Podpora procesu plánování sociálních služeb 

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

Brod“. Během jara a léta proběhly řídící výbory a pracovní skupiny, které budou pokračovat i 

v podzimní části. Pracuje se na analytických částech a  byly zpracovány výsledky dotazníkových 

šetření pro uživatele sociálních služeb. 

3. Příprava kulturních, společenských a dalších akcí (Gastronomický festival, Skutek 

roku) 

Gastronomický festival v roce 2018 se vydařil, ohlasy byly velmi kladné. Již nyní je v přípravě 

festival na rok 2019, který bude obohacen o další nové aktivity. 

 

Královská stezka o.p.s. byla oceněna, na základě hlasů veřejnosti udělených právnické osobě, v 

anketě Skutek roku 2017 v oblasti Životního prostředí. Symbolický kovový šnek putoval do MAS 

za akci Čistá řeka Sázava. 

4. Změna SCLLD 

MAS bude mít možnost do své strategie zahrnout nový článek 20, který bude umožněn pod 

Programem rozvoje venkova. Dále došlo k seznámení s přidaným programovým rámcem OPŽP a 

to navazující úpravou socioekonomické části SCLLD s ohledem k programovému rámci OPŽP. 

5. Audit 

Byl proveden audit společnosti za loňský rok 2017. Nebyly shledány nedostatky. 

6. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady ukončeno před 17 

hodinou. 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 24. 9. 2018 od 15:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Petra Zadinu a jako druhého ověřovatele 

pana Petra Bártu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

 



 

 

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

Ověřovatelé – Petr Zadina………………………………………… 

Petr Bárta………………………………………… 

 

       


