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ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA 

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO 

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 

Název MAS: Královská stezka o.p.s. 

Místo konání: Zasedací místnost MÚ Habry  

Datum a čas: 19. 8. 2015, 14:00 – 16:00 

 

Přítomni:   

Za realizační tým projektu včetně externího dodavatele odborných výstupů projektu: 

 Manaţer Královské stezky Mgr. Lucie Růţičková  

 Zástupce externího dodavatele výstupů projektu Středomoravské agentury rozvoje 

venkova (SMARV) Tomáš Šulák 

 Ředitel společnosti Královská stezka o.p.s. Mgr. Gustav Charouzek 

Z cílové skupiny:  

 54 zástupců obcí MAS – 50 starostů, 4 místostarostové 

 

Zápis: 

Program:  

1. Prezentace dosavadních výsledků projektu + Představení Strategie spolupráce obcí 

MAS Královská stezka 

2. Projednání, doplnění a schválení Strategie spolupráce obcí MAS Královská stezka 

3. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství 

4. Aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým operačním 

programům 

5. Aktuální problémy obcí 

6. Spolupráce obcí při nákupu energií 

7. Závěr 

 

Úvod 

Jednání bylo zahájeno manaţerem Královské stezky, slečnou Mgr. Lucií Růţičkovou, která 

přítomné seznámila s programem jednání a představila hosta jednání: pana Tomáše Šuláka, 

zástupce externího dodavatele výstupů projektu Středomoravské agentury rozvoje venkova 

(SMARV). Ověřovatelem zápisu byl navrţen pan starosta Luděk Kovařík, všichni s tímto 

navrţením souhlasili.  
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Bod 1)  

Bodem číslo jedna byla Lucií Růţičkovou představena Strategie spolupráce obcí MAS 

Královská stezka, dokument, který vznikl v projektu „MAS jako nástroje spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů“. SSO byl přítomným nastíněn pomocí 16 slidů prezentace. Ty obsáhly 

všechny části výstupu. Důraz byl kladen na pozastavení se u akčního plánu a implementace 

spolupráce obcí. Přítomní byli vyzvání řádně si prostudovat vytištěné dokumenty, které byly 

dány k dispozici všem na začátku jednání, tak aby posléze mohli vyjádřit své názory, 

připomínky, zkušenosti apod.  

Po prezentaci Strategie spolupráce obcí MAS dostal slovo zástupce SMARVu, pan Tomáš 

Šulák. Pomocí své prezentace představil účastníkům agenturu, spolupráci s MAS v minulosti i 

současnosti. Mluvil o projektech vzdělávání, spolupráci s UPOL, podnikateli, dalšími 

organizacemi. Upozornil na hlavní výstupy projektu SMS - MAS jako nástroje spolupráce 

obcí pro efektivní chod úřadů“, kterými jsou: 

 Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího 

výkonu 

 Metodika spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a 

samosprávy a její aplikace do strategie rozvoje kaţdé zapojené MAS 

 Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a 

menších městech ČR na základě spolupráce obcí v rámci MAS 

 Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR i EU  

Zásobník dobré praxe byl všem k nahlédnutí. 

Dále shrnul přehled 10 nejdůleţitějších poznatků zjištěných od zapojených MAS 

prostřednictvím dotazníků, emailů, kulatých stolů apod. V neposlední řadě nechyběly ani 

příklady dobré praxe i v prezentaci.  

Nikdo z přítomných k panu Šulákovi nevznesl ţádný dotaz ani připomínku.  

 

Bod 2)  

Slečna Růţičková vyzvala ještě jednou všechny přítomné k prostudování akčního plánu, 

implementace a následnému vyjádření k dokumentu. Vznesena byla pouze jedna připomínka 

panem starostou Veselého Ţďáru, a to ohledně ceny v oblasti aktivity akčního plánu. Kdyţ 

nikdo jiţ neměl další návrhy, byl přečten a následně odhlasován výpis usnesení: „Starostové 

obcí z území MAS Královská stezka berou na vědomí  Strategii spolupráce obcí v MAS 

Královská stezka a ukládají manažerovi Mgr. Lucii Růžičkové jeho nezbytnou finalizaci 

před schválením výkonným orgánem MAS Královská stezka“. 

Bod 3)  

Zástupce SMARV poté objasnil, co znamená Pakt spolupráce a partnerství v MAS Královská 

stezka a přečetl jeho znění, respektive výpis usnesení: „My, zástupci obcí MAS Královská 

stezka tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. 

K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu 

obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a 

podnikatelským sektorem v místní akční skupině MAS Královská stezka“.  
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Nikdo z přítomných proti tomuto nevznesl námitku, všichni přítomní odhlasovali. Přítomní 

starostové obcí z území MAS Královská stezka tedy schvalují jeho znění. 

Bod 4) 

K počítači přistoupil ředitel organizace Královská stezka o.p.s. pan Gustav Charouzek, aby 

prezentoval aktuality z nových operačních programů – představení „skript“ k novým 

operačním programům. Začal programem PRV, jeho prioritami a samostatnými investicemi 

v oblastech zemědělských, lesnických.  

Pokračuje přednáškou o IROP. Vysvětluje moţnosti jednotlivých prioritních os a vyzdvihuje 

to, co by se mohlo „hodit“ obcím jako ţadatelům. Pan Šulák doplňuje pana Charouzka 

v oblasti dopravy, zmiňuje pravidla pro kříţení více druhů dopravních prostředků. Při zmínce 

o hasičích nejsou přítomní nadšeni, protoţe nepůjdou podpořit skupiny hasičů JPO5, kterých 

je na území MAS nejvíce. U těch, co podpořit lze, doporučuje pan Šulák podívat se do příloh 

dokumentů, a to z důvodu podpory pouze ve vymezených ORP. Gustav Charouzek zmiňuje 

dále sociální podniky, neformální vzdělávání, MAPy, národní kulturní památky, územní 

plány. Opět do přednášky vstupuje pan Šulák s informací o územních studiích, ţadatelem 

můţe být pouze ORP. Doporučuje proto společnou domluvu více obcí v daném ORP.  

Posledním prezentovaným programem bylo OP Zaměstnanost. Zde se táţe zástupce obce 

Malčín, místostarostka Urbancová, zda lze školit i zaměstnance na DPP.  

Na závěr pan Charouzek zmiňuje finanční alokaci jednotlivých operačních programů na 

MAS. Byl dán prostor na dotazy. Zeptal se pouze starosta Uhelné Příbrami, Jarolím, kdy 

budou první výzvy z IROP přes MAS.  

 

Bod 5) a bod 6) 

V tomto bodě slečna Růţičková a pan Charouzek shrnuli informace, které získávali 

prostřednictvím emailu ještě před konáním Kulatého stolu, a to zájem o společnou draţbu 

energií, plynu a telefonů. Z emailů vyplynulo, ţe zájem není, protoţe obce jsou vázané 

několikaletými smlouvami se společnostmi. Starostové nemají ani potřebu měnit.  

Padl tedy jiný návrh, a, to, zda by obce nechtěly společného grafika, který by pro ně vytvářel 

pohledy, letáky, bulletiny, broţury, popřípadě listy apod. Starostové byli vyzváni 

k promyšlení této informace a zpětné odpovědi, i pozdější formou elektronické komunikace. 

 

Bod 7)  

Lucie ještě jednou všechny vyzvala ke komunikaci, pokud něco nebylo jasné. Nikdo 

připomínek neměl. Poděkovala všem zúčastněným, všem přednášejícím a připomněla, ţe se 

mohou kdykoli a s čímkoli na Královskou stezku obrátit.  
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Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Lucie Růţičková, dne 20. 8. 2015 

 


