
 
  
 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská 

stezka o.p.s. dne 18. 6. 2020 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Aleš Hejkal 

Ověřovatel 2: Aneta Tomová 

Omluven:  

Zasedání Správní rady a Programového výboru bylo zahájeno v 14:30 hodin panem předsedou SR 

Petrem Bártou a zástupcem PV Luďkem Šímou. Pan Bárta a pan Šíma konstatovali, že zasedání 

byla řádně svolána. Pan Bárta dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů 

Správní rady a 6 členů Programového výboru. Správní rada i Programový výbor jsou usnášení 

schopné.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda SR navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele paní 

Anetu Tomovou. 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 Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele paní Anetu 

Tomovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

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

Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele paní 

Anetu Tomovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Aktuální složení PV: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Mgr. Michal 

Simandl 

Svazek obcí 

mikroregionu 

Ledečsko 

Veřejný Rozvoj obce 2020 

Jiří Rainiš SDH Habry Soukromý Hasiči 2018 



 
  

Mgr. David Šorm 

Farní sbor 

Českobratrské církve 

evangelické 

Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2020 

Luděk Šíma 
Hrad Ledeč nad 

Sázavou s.r.o. 
Soukromý Cestovní ruch 2020 

Martin Sedlák Martin Sedlák – FOP Soukromý Podnikání 2018 

Ing. Pavel Kopecký Město Golčův Jeníkov Veřejný Rozvoj obce 2018 

Ing. Aleš Hejkal Strom Praha a.s. Soukromý Podnikání 2019 

Ing. Marie 

Kudrnová 

Město Havlíčkův 

Brod 
Veřejný Rozvoj obce 2019 

Pavel Chlád Obec Dolní Město Veřejný Rozvoj obce 2019 

 

Program: 

1. Aktuální stav výzev místního partnerství, uzavřené x plánované, schválené 

Dne 3. 4. 2020 byl ukončen příjem žádostí v opatření Doprava II. Výzva byla zaměřena na aktivity 

týkající se bezpečnosti dopravy. Podporovanými aktivitami výzvy byly rekonstrukce, 

modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro 

chodce a realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

Alokace pro tuto výzvu MAS byla 14,196 mil. Kč. Do této výzvy podaly projekty Uhelná Příbram, 

Dolní Krupá, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, Lučice, Rozsochatec a Příseka. 

Do 28. 5. 2020 do 00:00 hodin bylo možné podávat projekty ve výzvě se zaměřením na Sociální 

podnikání III. Přijat byl 1 projekt s celkovou výší způsobilých výdajů 2,4 mil. Kč. Projekt prošel 

hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a postupuje do věcného hodnocení.  

U 9. výzvy IROP – Sociální podnikání II. a u 12. výzvy IROP – Doprava II. byly překročeny alokace 

výzev, kdy by nebylo možné podpořit všechny podané projekty do výzev. Aby bylo možné 

podpořit i projekty v seznamu náhradních projektů, byly navýšeny alokace u 9. a 12. výzvy IROP. 

Navýšení alokací u těchto výzev byly schváleny ŘO.  

9. výzva IROP – Sociální podnikání II (099/06_16_074/CLLD_15_01_235) 

Původní alokace výzvy: 4 726 315 Kč  

Navýšení alokace výzvy: 5 392 287, 46 Kč 

12. výzva IROP – Doprava II (434/06_16_038/CLLD_15_01_235) 

Původní alokace výzvy: 14 196 000 Kč 

Navýšení alokace výzvy: 14 362 157,76 Kč  



 
  
Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje změny výzev (navýšení alokací) u výzev 9. výzva IROP – Sociální 

podnikání II  a 12. výzva IROP – Doprava II. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Správní rada bere na vědomí změny výzev (navýšení alokací) u výzev 9. výzva IROP – Sociální 

podnikání II  a 12. výzva IROP – Doprava II. 

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

Pan Charouzek a paní Laštovičková následně přítomné seznámili s konáním a hodnocením 

Výběrové komise a se všemi dokumenty, které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také s 

projekty přijatými do 12. výzvy: 

 Etický kodex  

 Kontrolní listy – věcné hodnocení (Výběrová komise)  

 Kontrolní listy pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti (zaměstnanci MAS)  

 Jednací řád Výběrové komise a Programového výboru  

 Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD  

 

Do 12. Výzvy MAS Královská stezka bylo přijato celkem 9 Žádostí o podporu, hodnoceno bylo 8 

projektů v rámci 12. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – DOPRAVA II 

(434/06_16_038/CLLD_15_01_235).  

Představené projekty 12. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – DOPRAVA II (v pořadí dle 

hodnocení Výběrové komise)  

Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Město 

Havlíčkův 

Brod  

Havlíčkův 

Brod  

Rekonstrukce 

chodníků - ul. 

Kokořínská a Na 

Spravedlnosti, 

Havlíčkův Brod  

 

1 984 900 Kč 1 984 900 Kč 1 885 655 Kč  Doprava -

06.4.59.4.1 

2. Obec 

Rozsochatec 

Rozsochatec Chodník podél 

III/34413 

Rozsochatec - A, B, 

C 

2 503 360,37 

Kč 

2 000 000 Kč 1 900 000 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

3. Obec Dolní 

Krupá  

Dolní Krupá  Chodníky podél 

II/344 Dolní Krupá 

801 585,24 Kč 792 389,24 

Kč 

752 769,77 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 

4. Město 

Golčův 

Jeníkov  

Golčův 

Jeníkov 

Oprava chodníku v 

Riegrově ulici 

3 743 508,51 

Kč 

2 967 089,12 

Kč  

2 818 734,66 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 



 
  

5. Městys 

Uhelná 

Příbram 

Uhelná 

Příbram 

Uhelná Příbram, 

doplnění chodníků 

podél průtahu 

III/34517 

2 386 755,93 

Kč 

2 280 299,40 

Kč 

2 166 284,43 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 

6. Obec 

Příseka  

Příseka Obec Příseka - 

Chodníky v lokalitě 

III 

992 369,71 Kč 900 000 Kč 855 000 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

7. Město 

Golčův 

Jeníkov  

Golčův 

Jeníkov  

Chodník - ul. Za 

Pivovarem; Golčův 

Jeníkov 

2 146 141,00 

Kč 

2 000 000 Kč 1 900 000 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

 

Seznam náhradních projektů: 

Pořadí 

projekt

ů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrovan

é strategie 

1. Obec 

Lučice 

Lučice Rekonstrukce chodníku v 

obci Lučice 

1 437 480 

Kč 

1 437 480 

Kč 

1 365 606 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

 

Celková alokace projektů IROP podaných do 12. výzvy (8 projektů) – 14 362 157,76 Kč (CZV 

projektu). Alokace výzvy byla stanovena na 14 196 000 Kč, v plné výši lze proto podpořit pouze 7 

projektů (seznam doporučených projektů). Zbylý projekt vedený v seznamu náhradních projektů 

bude možné podpořit po změně strategie CLLD MAS Královská stezka a po navýšení alokace 12. 

výzvy (projekt v hodnotě 1 437 480 Kč). MAS Královská stezka proto požádala o změnu strategie 

CLLD MAS Královská stezka a přesunula alokaci z opatření Sociální služby do opatření Doprava 

(navýšení alokace opatření o 3 643 500 Kč), aby bylo možné podpořit všechny projekty podané 

do 12. výzvy včetně projektu ze seznamu náhradních projektů. Změna strategie CLLD MAS 

Královská stezka č. 9 byla schválena ŘO dne 28. 5. 2020. Modifikace 12. výzvy (navýšení alokace) 

byla schválena ŘO dne 11. 6. 2020.  

Programový výbor doporučuje podané projekty ke spolufinancování ze strany ŘO IROP. 

Návrh usnesení: 

 

Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a 

potvrzuje výběr výše uvedených projektů k podpoře z IROP v rámci výzvy 12.  

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Pan Charouzek a paní Laštovičková dále představují 14. a 15. výzvu IROP, opatření Zázemí pro 

vzdělávání III a Doprava III, včetně související dokumentace (hodnotící kritéria pro kontrolu 

formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící kritéria pro věcné hodnocení, doplněné osnovy 

Studií proveditelnosti dle požadavků MAS). Do výzvy 14. byly zapracovány připomínky ŘO IROP, 

na základě kterých následně ŘO IROP výzvu finálně schválil. Výzva 15. byla zaslána ke kontrole na 

ŘO a případné připomínky budou zapracovány. 



 
  
Na základě informace pana starosty Pavla Chláda z Dolní města obec Dolní Město odstoupí od 

realizace projektu „Zvýšení kapacity MŠ Dolní Město“ z 10. výzvy MAS IROP Zázemí pro vzdělávání 

II  s celkovými způsobilými výdaji 3 499 047,3 Kč. Tato alokace pak bude promítnuta v alokaci 

výzvy 14 v opatření Zázemí pro vzdělávání III a o tuto částku bude výzva navýšena. 

 

Návrh usnesení: 

 

Programový výbor odsouhlasuje výzvy 14 a 15 včetně veškeré související dokumentace 

(hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící kritéria pro věcné 

hodnocení, doplněné osnovy Studií proveditelnosti dle požadavků MAS) – MAS Královská stezka 

– IROP – Zázemí pro vzdělávání III. – 14. výzva MAS a MAS Královská stezka – IROP – Doprava III. 

– 15. výzva MAS. 

 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP včetně souvisejících dokumentů. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Z ostatních operačních programů (OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova a OP Životní 

prostředí), které jsou administrovány v období 2014 – 2020 není na tento rok plánována žádná 

další výzva.  

V lednu roku 2021 bude umožněno podat žádosti o dotace do podnikatelského sektoru.  

 

2. Projednání přesunu alokace mezi opatřeními IROP 

Pan Charouzek informuje o přesunu alokace mezi opatřeními IROP: 

U opatření 1. Doprava se zvyšuje alokace z 19 707 400 Kč (příspěvek EU) na 23 350 900 Kč 

(příspěvek EU), tedy o 3 643 500 Kč (příspěvek EU), z důvodu zájmu o další projekty, které jsou 

již připravené. Alokace se navyšuje z opatření 5. 

Opatření 4. Zázemí pro vzdělávání se navyšuje z  20 085 672,45 Kč (příspěvek EU) na 22 132 

622,45 Kč (příspěvek EU), z opětovného zájmu o realizaci projektů. Toto opatření je navýšeno z 

opatření 5 (o 2 046 950 Kč příspěvek EU). 

U opatření 5. Sociální služby se snižuje alokace z 16 046 950 Kč (příspěvek EU) na 10 100 000 Kč 

(o 5 946 950 Kč příspěvek EU) ve prospěch opatření 1, 4 a 6, zde nejsou projekty dostatečně 

připraveny a je třeba rychle čerpat. 

Opatření 6. Sociální podnikání navyšuje alokaci o 256 500 Kč (příspěvek EU) z 8 938 591,52 Kč 

(příspěvek EU)  na 9 195 091,52 Kč (příspěvek EU), aby bylo možné podpořit projekty žadatelů v 

plné výši. Opatření je navýšeno z opatření 5.  

Změny se týkají pouze roku 2022 ve finančním plánu, co se týče navýšení u opatření 4 (Zázemí 

pro vzdělávání) a roku 2021, co se týče opatření 1 (Doprava) a 6 (Sociální podnikání). Mezi lety 

se finance nepřesouvají. 

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními IROP. 



 
  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

Správní rada bere na vědomí výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními IROP. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

3. Plán činností (MAP II, příprava výzev – naplňování SCLLD) 

V měsíci březnu připravila MAS Královská stezka v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání 

II pro pedagogy z Havlíčkobrodska a Světelska další seminář, tentokrát na téma „Novinky 

v právních předpisech pro školy a školky“ pod vedením Pavla Zemana a Radky Šlégrové. O tento 

seminář byl velký zájem a také se tento zájem projevil na hojné účasti. V březnu se také spustil 

program lesní pedagogiky pro školy a ještě před uzavřením se ho stihlo zúčastnit několik škol. 

Bohužel těmito dvěma akcemi konání vzdělávacích akcí pro školy skončilo. Z důvodu nákazy 

koronavirem a veškerých opatření byly naplánované semináře na měsíc březen a duben zrušeny 

a přesunuty na nové termíny. Navzdory nelehké situaci se zaměstnanci Královské stezky aktivně 

podíleli na podpoře pedagogů a uspořádali online semináře na téma „Opatření ve školách po dobu 

uzavření škol z důvodu nákazy koronavirem.“ Pedagogové si seminář chválili a také si osvojili 

práci s online školením přes platformu Skype.  

Po krátké pauze se koncem května vrátily vzdělávací akce do starých kolejí a dne 25. 5. 2020 se 

uskutečnil seminář s panem Mgr. Jiřím Haldou, známého nejčastěji ve spojení s Markem 

Hermanem. Oba dva se zaměřují zejména na problematiku výchovy dětí, předškolní zralost  a 

proces učení. Seminář na téma „Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ“ byl 

velice úspěšný a přínosný pro všechny zúčastněné. Tímto seminářem jsou vzdělávací akce na 

tento školní rok u konce a budou opět pokračovat na podzim. Září započne přesunutým 

seminářem s paní Mgr. Danou Svobodovou na téma „Žák s potřebou podpůrných opatření“,  

seminářem „Matematická gramotnost tipy a triky“ s panem Lukášem Heřmanem, realizovat se 

budou přesunuté čtenářské dílny s Ninou Rutovou, dvojjazyčné divadlo pro žáky 2. stupně a 

v neposlední řadě seminář „I naše děti potřebují hranice“ s uznávanou lektorkou Mgr. Lenkou 

Bínovou. Pokračovat bude lesní pedagogika.  

Pan Charouzek dále zmiňuje nastavení jednotlivých operačních programů v novém programovém 

období 2021 – 2027. V současné chvíli MAS sbírá souhlasy obcí se zařazením území obcí do území 

působnosti MAS Královská stezka o.p.s. na programové období 2021-2027. Při konzultacích se 

starosty je představována činnost MAS a známé budoucí podmínky pro čerpání dotací a také apel 

na včasnou přípravu projektů a projektových záměrů. Během prázdnin bude zahájena tvorba 

analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027.  

V současné době místní akční skupina sbírá souhlasy obcí se zařazením do území MAS Královská 

stezka na období 2021-2027, aby mohla navázat tvorbou a zanesením projektových záměrů a 

potřeb obcí do strategie komunitně vedeného místního rozvoje na budoucí období s již 

vydefinovanými požadavky na obsahové náležitosti strategií. 

V rámci přípravy na programové období 2021 – 2027 je také nezbytné aktualizovat informace 

poskytnuté MAS v rámci procesu Standardizace MAS a zkontrolovat plnění požadovaných 

standardů MAS. Podmínkou pro podání žádosti o podporu nové strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (CLLD) je úspěšné absolvování této kontroly.   



 
  
V průběhu roku 2020 byly taky zpracovány další 2 aktualizace strategie rozvoje obce a 4 se 

aktuálně zpracovávají.  

4. Schválení realizace projektu založení kavárny, jakožto sociálního podniku 

Pan Charouzek informuje o pokroku realizace záměru provozu kavárny v Habrech jako sociálního 

podniku. Projekt byl podán do Operačního programu Zaměstnanost a žadatelem je samotná 

Královská stezka o.p.s. Statut o.p.s. je s novými organizačními složkami zapsán mezi dokumenty 

na Rejstříkovém soudu v Hradci Králové. V rámci projektu je již zpracováno dispoziční řešení 

interiéru kavárny od firmy Design s.r.o. Chotěboř.  

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje realizaci projektového záměru Královská stezka o.p.s. kavárny v Habrech 

jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 4 547 000 Kč.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

Programový výbor bere na vědomí realizaci projektového záměru Královská stezka o.p.s. kavárny 

v Habrech jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 4 547 000 Kč.  

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

5. Zrušení kulturních, společenských a dalších akcí  

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a nejistý vývoj situace spojené s COVID-19 musela 

Královská stezka o.p.s. zrušit tradiční jarní akce, jež pořádá každý rok, počínaje Čistou řekou 

Sázavou. Neproběhl ani cyklovýlet po území MAS spojený s návštěvou zajímavých míst, jenž se 

měl uskutečnit v sobotu 16. května 2020. Sportovní nadšenci však o tuto akci nepřijdou, cyklovýlet 

se uskuteční na podzim. Náhradní termín byl stanoven na 5. 9. 2020. Bohužel byl bez náhrady 

odvolán i šestý ročník Gastronomického festivalu v Habrech, naplánovaný na 13. 6. 2020.  

 

6. Aktuality 

MAS Královská stezka přijala novou žádost o vstup do místního partnerství nadačního fondu 

Sedmička – polytechnický kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života). Technický 

kroužek Sedmička je prostorem pro rozvoj kreativity a zájmu o technické obory. Technický 

kroužek Sedmička existuje od roku 2014. Své klubovny má v Golčově Jeníkově. Je otevřen všem 

klukům a holkám, kteří mají zájem o techniku, stavebnice a modely. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje žádost o vstup do místního partnerství nadačního fondu Sedmička – 

polytechnický kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života). 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

Správní rada bere na vědomí žádost o vstup do místního partnerství nadačního fondu Sedmička – 

polytechnický kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života). 



 
  
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

Pan Charouzek informuje o aktuálním znění směrnice Královské stezky o.p.s. připravených 

s účetních firmou Ivanou Šimonovou. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor bere na vědomí aktuální znění směrnic Královská stezka o.p.s. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 8 bylo přijato 

Správní rada schvaluje aktuální znění směrnic Královská stezka o.p.s. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

7. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady a Programového výboru 

komise ukončeno před 16. hodinou. 

Usnesení ze zasedání Správní rady a Programového výboru dne 18. 6. 2020 od 14:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele 

paní Anetu Tomovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

2. Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého 

ověřovatele paní Anetu Tomovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

3. Programový výbor schvaluje změny výzev (navýšení alokací) u výzev 9. výzva IROP – 

Sociální podnikání II  a 12. výzva IROP – Doprava II. 

4. Správní rada bere na vědomí změny výzev (navýšení alokací) u výzev 9. výzva IROP – 

Sociální podnikání II  a 12. výzva IROP – Doprava II. 

5. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body 

a potvrzuje výběr výše uvedených projektů k podpoře z IROP v rámci výzvy 12.  

6. Programový výbor odsouhlasuje výzvy 14 a 15 včetně veškeré související dokumentace 

(hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící kritéria 

pro věcné hodnocení, doplněné osnovy Studií proveditelnosti dle požadavků MAS) – MAS 

Královská stezka – IROP – Zázemí pro vzdělávání III. – 14. výzva MAS a MAS Královská 

stezka – IROP – Doprava III. – 15. výzva MAS. 

7. Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP včetně souvisejících dokumentů. 

8. Programový výbor schvaluje výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními IROP. 

9. Správní rada bere na vědomí výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními IROP. 

10. Správní rada schvaluje realizaci projektového záměru Královská stezka o.p.s. kavárny 

v Habrech jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 4 547 000 

Kč.  

11. Programový výbor bere na vědomí realizaci projektového záměru Královská stezka o.p.s. 

kavárny v Habrech jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 

4 547 000 Kč.  



 
  

12. Programový výbor schvaluje žádost o vstup do místního partnerství nadačního fondu 

Sedmička – polytechnický kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života). 

13. Správní rada bere na vědomí žádost o vstup do místního partnerství nadačního fondu 

Sedmička – polytechnický kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života). 

14. Programový výbor bere na vědomí aktuální znění směrnic Královská stezka o.p.s. 

15. Správní rada schvaluje aktuální znění směrnic Královská stezka o.p.s. 

 

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

Ověřovatelé Aleš Hejkal………………………………………… 

Aneta Tomová………………………………………… 


