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Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka 

dne 20. 11. 2019 od 16:00 hodin 

 

Zapisovatel: Lucie Šulcová  

Ověřovatel 1: Luděk Šíma  

Ověřovatel 2: Aleš Hejkal 

Omluven: Marie Kudrnová, Martin Sedlák 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 16:00 hodin paní předsedkyní Královské 

stezky o.p.s. a zároveň předsedkyní organizační složky MAS – Jaroslavou Dvořákovou. 

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

konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů Programového výboru. 

Programový výbor je usnášeníschopný.   

Členové PV podílející se na rozhodování:  

- Jaroslava Dvořáková – soukromý sektor, podpora společenského života  

- Jiří Rainiš – soukromý sektor, hasiči  

- David Šorm – soukromý sektor, podpora společenského života  

- Luděk Šíma – soukromý sektor, cestovní ruch  

- Pavel Chlád – veřejný sektor, rozvoj obce  

- Aleš Hejkal – soukromý sektor, podnikání  

- Pavel Kopecký – veřejný sektor, rozvoj obce  

 

Zastoupení: soukromý sektor – 5x, veřejný sektor – 2x, veřejný sektor nepřesahuje 49 % 

hlasovacích práv. U zájmových skupin byla 2x zastoupena podpora společenského života, 

1x hasiči, 1x cestovní ruch, 2x rozvoj obce a 1x podnikání. Žádná ze zájmových skupin 

nedosahuje 50 % na hlasování. Podmínky sektorů a zájmových skupin jsou splněny.   

Určení ověřovatelů a zapisovatele:  

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a Aleše Hejkala. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo.  
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Návrh usnesení:  

Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a Aleše Hejkala. 
Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.   

Pro:  7  Proti: 0 Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato  

Program:  

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

Pan Charouzek představuje výzvu Rodina a mladí IV, jež bude vyhlášena dne 25. 11. 2019 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost (v pořadí již 10. výzva v rámci OP 
Zaměstnanost). Seznamuje přítomné s textem výzvy a jejími přílohami. Připomínky ŘO 
byly zapracovány, výzva byla ze strany MPSV schválena. 
   

Návrh usnesení:   

  
Programový výbor odsouhlasuje konečnou podobu 10. Výzvy MAS Královská stezka - OPZ 
– Rodina a mladí IV, včetně veškeré související dokumentace (text výzvy, etické kodexy, 
informace o způsobu hodnocení a výběru projektů a popis podporovaných aktivit).  
   
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato  

  

2.  Informace o přesunu části alokace v rámci OPZ z opatření Zaměstnanost do 
opatření Rodina a mladí a Sociální služby  

Eliška Matulová informuje, že v termínu 24. 9. 2019 – 15. 11. 2019 byla otevřena výzva 

MAS OPZ Zaměstnanost II, v jejímž rámci nebyl přijat žádný projekt. Na základě usnesení 

Programového výboru ze dne 4. 11. 2019 bylo s nevyčerpanou alokací této výzvy  

3 228 275 Kč naloženo následovně: přesun částky 1 000 000 Kč do opatření Rodina a 

mladí, přesun částky 2 228 275 Kč do aktuálně vyhlášené výzvy MAS OPZ Sociální služby 
III.  

3. Informace o schválení Mid-term evaluace 

Gustav Charouzek informuje, že ze strany MMR byla schválena Mid-term evaluace 

realizace strategie CLLD MAS Královská stezka. Evaluační zpráva je zveřejněna na webu 

MAS. 

4. Dotazy a diskuze  

Dotazy nejsou, jednání Programového výboru bylo ukončeno v 16:45 hodin.  
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Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 20. 11. 2019 od 16:00 hodin:  

Programový výbor MAS Královské stezky o.p.s. po projednání:  

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a Aleše Hejkala. 
Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.   

2. Programový výbor odsouhlasuje konečnou podobu 10. Výzvy MAS Královská 
stezka - OPZ – Rodina a mladí IV, včetně veškeré související dokumentace (text 
výzvy, etický kodex, informace o způsobu hodnocení a výběru projektů a popis 
podporovaných aktivit).  
  

  

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

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

– Aleš Hejkal………………………………………………  

  


