
   
 

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 a PV Jaroslavou 

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

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

usnášeníschopná. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pan Petr Zadina 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 Petr Zadinu a pana Petr 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 jsou vyhlášeny 2 výzvy z IROP a 2 výzvy z OPZ. V lednu bude vypsána výzva na PRV a v únoru 

na OPŽP. 

2. Plán činností 

a. MAP II 
V květnu 2018 byly podány 2 žádosti na realizaci Místních akčních plánů II – pro ORP Havlíčkův Brod a 

Světlou nad Sázavou. Obě žádosti prošly hodnocením a bylo na nich navrženo krácení. I přes navržené 

krácení budou oba projekty realizovány.  

b. Komunitní plány sociálních služeb 

Střednědobé plány sociálních služeb pro ORP Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou jsou v realizaci. 

Pracuje se na analytických částech a byly zpracovány výsledky dotazníkových šetření pro uživatele 

sociálních služeb.  

c. Příprava dalších výzev 
Na podzim je otevřena výzva IROP pro infrastrukturu MŠ, ZŠ a neformální vzdělávání, a na kulturní 

památky 2. Z OPZ je vyhlášena výzva na prorodinná opatření a na sociální služby II.  

Na začátku roku 2018 bude vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova.  



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

roku 

Byl realizován čtvrtý ročník Gastronomického festivalu v Habrech. Letošní ročník byl stejně úspěšný 

jako předchozí, bude se tedy v tradici pokračovat. Příští ročník Gastronomického festivalu bude 

uspořádán 8.6.2018 v Habrech.  

V červnu 2018 byla Královská stezka o.p.s. oceněna v kategorii právnických osob za Skutek roku, 

v oblasti životní prostředí s tradiční dobrovolnickou akcí Čistá řeka Sázava na Vysočině. Anketu pořádá 

Kraj Vysočina.  

4. Změna SCLLD 

Seznámení s přidáním programového rámce OPŽP a na to navazující úpravou 

socioekonomické části SCLLD s ohledem k novému programovému rámci OPŽP. 

5. Audit 

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

6. Dotazy a diskuse 

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 po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Petr Zadinu a pana Petr Bártu. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

 

 

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

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

Petr Bárta………………………………………… 

 

       


