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Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka 

dne 18. 9. 2019 od 16:00 hodin 

 

Zapisovatel: Lucie Šulcová  

Ověřovatel 1: Pavel Chlád  

Ověřovatel 2: David Šorm  

Omluven: Pavel Kopecký 

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 8 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  

- Marie Kudrnová – veřejný sektor, rozvoj obce  

- Pavel Kopecký – veřejný sektor, rozvoj obce - omluven 

- Martin Sedlák – soukromý sektor, podnikání  

Zastoupení: soukromý sektor – 6x, 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 2x 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 Pavla Chláda a pana Davida Šorma. 

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 Pavla Chláda a pana Davida Šorma. 
Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.   

 

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

Program:  

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

Pan Charouzek a paní Kovářová představují přijaté projekty v rámci 9. výzvy Sociální podnikání II. 

Byly přijaty 3 žádosti s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 5 449 750,46 Kč. Projekty 

nyní prochází kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.   

Dne 10. 9. také skončila výzva na sídelní zeleň v rámci Operačního programu Životní prostředí. Do 

této výzvy se přihlásil 1 žadatel požadující dotaci 270 544,03 Kč. 

2. Projednání přesunu alokace mezi opatřeními IROP a změna indikátorů 

V rámci animace území, bylo zjištěno, že v realizaci strategie již není zájem o přestupní terminál. 

V době přípravy strategie mělo zájem o projekt na přestupní terminál město Havlíčkův Brod, ale 

v mezičase schvalování SCLLD a IP již projekt udělalo z vlastních zdrojů. Dále město Světlá nad 

Sázavou, ale to není schopno dořešit s ČD vlastnické vztahy. V současné době je však zvýšený 

zájem o sociální podnikání. Pan Charouzek proto navrhuje převést finance na opatření sociální 

podnikání v IROP, a to sice 730 000 Kč. Tato změna se projeví v rozpočtu pouze v roce 2020. V 

návaznosti na toto se musí snížit indikátory u opatření Doprava (75201 z hodnoty 2 na 0) a zvýšit 

indikátory u Sociálního podnikání (u indikátoru 10400 z 5 na 9,25, u indikátoru 10000 a 10102 z 

hodnoty 3 na 4, u indikátoru 10403 z 3 na 8,75, u indikátoru 10300 z 12013 EUR na 14349 EUR). 

Návrh usnesení:   

  

Programový výbor odsouhlasuje přesun částky v hodnotě 730 000 Kč z opatření Doprava do 
opatření Sociální podnikání v IROP v rámci realizace SCLLD MAS Královská stezka a související 
změnu indikátorů.  
   

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

3. Dotazy a diskuze  

Dotazy nejsou, jednání Programového výboru bylo ukončeno v 16:45 hodin.  
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Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 18. 9. 2019 od 16:00 hodin:  

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

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Pavla Chláda a pana Davida Šorma. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou  

2. Programový výbor odsouhlasuje přesun částky v hodnotě 730 000 Kč z opatření Doprava 

do opatření Sociální podnikání v IROP v rámci realizace SCLLD MAS Královská stezka a 

související změnu indikátorů.  

 

 

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

                                                Ověřovatelé  – Pavel Chlád…..…………………………………………  

                                           – David Šorm……..………………………………………  

  


