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Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 9. 6. 2015 od 17:00 hodin 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2:  Aneta Prchalová 

Omluven: Pavlína Nermutová 

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 17:00 hodin paní předsedkyní Královské stezky o.p.s. – 

Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková 

dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno členů 8 Správní rady. Správní rada je 

usnášeníschopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli pana Luďka Šímu a paní Anetu Prchalovou. Zapisovatelem 

slečnu Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána 

možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a paní Anetu Prchalovou. Zapisovatelem 

slečnu Karolínu Ortovou.  

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

Program: 

1. Standardizace, vypořádání soud 

Standardizace podána v dubnu (v druhé půli). Předpoklad je, že připomínky přijdou na MAS 

v červenci či srpnu. Zaměstnanci MAS budou přes léto pracovat na strategii – implementační části. 

Následně budou podávat strategii na podzim ke schválení.  

Zapsání požadavků na soud – zčásti nebylo vyhověno. 

2. Finance a čerpání 

Aktuálně bylo podáno vyúčtování projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti – poklady národní 

identity a tradic. Královská stezka o.p.s. připravuje vyúčtování projektu spolupráce MASky Spolu – 

projekt byl obhájen na konferenci projektů spolupráce 22. kola.  

Dotace Kraje Vysočina je také vyčerpána a nyní se finalizuje vyúčtování.  

3. Audit roku 2014 
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Byl zpracován audit využití finančních prostředků na realizaci SPL a audit na zpracování účetnictví za 

rok 2014. Správní rada má možnost k nahlédnutí do zpráv zpracovaných auditorem. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje výroky vyplývající ze zpráv auditora. 

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

4. Gastronomické festivaly Havlíčkův Brod a Habry 

Slečna Lucie Růžičková informuje členy Správní rady o přípravách gastronomických festivalů.  

5. Rozvojové strategie obcí 

Královská stezka o.p.s. v kanceláři zpracovává rozvojové strategie obcí.  

Zpracována: Uhelná Příbram, Vepříkov, Horní Krupá, Čachotín 

Pracuje se na: Bačkov, Okrouhlice 

Bude se asi zpracovávat: Habry, Příseka 

6. Projekty MMR 

Královská stezka o.p.s. pomáhá se zpracováváním žádostí do programu MMR na obnovu sakrálních 

památek (drobných sakrálních památek, které jsou ve vlastnictví obce).  

7. Série školení Kraj Vysočina 

Dvoudenní školení – veřejné zakázky, audit a projektové řízení – zvyšování absorpční kapacity – 

projekt Kraje Vysočina. 

Zaměstnanci MAS jsou účastni těchto školení a hodnotí je kladně.  

8. Schválené operační programy 

Schváleny pro MAS všechny stěžejní operační programy – včetně PRV a IROP, Zaměstnanost již déle 

před tím. Alokace budou počítány a zveřejněny přes léto. MAS bude informovat o dalším postupu. 

9. Diskuse 

Mapy – realizace místních akčních plánů. 
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Usnesení ze zasedání Správní rady dne 9. 6. 2015 od 17:00 hodin: 

Správní rada Královské stezky o.p.s. po projednání schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Prchalovou, zapisovatelem slečnu Karolínu 

Ortovou. 

2. Správní rada schvaluje výroky vyplývající ze zpráv auditora. 

 

 

 

 

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

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

           Aneta Prchalová……………………………………………… 


