
   
Zasedání Pléna zakladatelů Královská stezka o.p.s. a Valné hromady MAS Královská 

stezka o.p.s. dne 3. 5. 2021 od 17:00 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Marie Kudrnová 

Ověřovatel 2: Luděk Šíma 

Volební komise: Petra Laštovičková, Eliška Matulová 

Omluven: Jaroslav Štefáček, Lenka Homolková, Ladislav Doležal, Miroslav Ronovský 

Zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady bylo zahájeno v 17:00 hodin úvodním slovem panem 

předsedou SR Petrem Bártou a panem ředitelem o.p.s. a MAS, Gustavem Charouzkem. Bylo 

konstatováno, že zasedání byla řádně svolána. Pan Bárta dále konstatoval, že podle prezenční 

listiny je přítomno 22 členů Pléna zakladatelů a 44 členů Valné hromady. Plénum zakladatelů i 

Valná hromada jsou usnášení schopné.  

Na začátku zasedání Pléna zakladatelů i Valné hromady byli zúčastnění seznámeni s organizací, 

byli představeni členové Správní rady o.p.s. a zaměstnanci o.p.s. Dále bylo řečeno, že přítomno 

může být více osob, ale hlasovat mohou v Plénu zakladatelů pouze zakladatelé o.p.s. a u Valné 

hromady pouze partneři MAS (1 hlas na jednoho zakladatele, příp. na 1 partnera MAS – doprovod 

nemá právo hlasovat).  Královská stezka o.p.s. nechala kolovat prezenční listinu, kde jsou uvedeni 

zakladatelé o.p.s. i partneři MAS. Celkový počet zúčastněných zakladatelů na Plénu zakladatelů je 

22. Celkový počet partnerů na Valné hromadě místního partnerství je 44. Počet partnerů a 

zájmových skupin byl kontrolován před započetím Valné hromady zaměstnanci MAS a ověřen 

předsedou MAS (19 subjektů VS, 25 subjektů SS). Zastoupení jednotlivých zájmových skupin na 

Valné hromadě bylo: 

- Rozvoj obce – 15 (34 %) 

- Zemědělství, lesnictví – 5 (11 %) 

- Podpora společenského života – 13 (30 %) 

- Podnikání – 2 (5 %) 

- Cestovní ruch – 1 (2 %) 

- Hasiči – 8 (18 %) 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu paní Marii Kudrnovou a jako druhého ověřovatele pana 

Luďka Šímu. 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: 

Plénum zakladatelů určuje ověřovateli zápisu paní Marii Kudrnovou a jako druhého ověřovatele 

pana Luďka Šímu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 



   
Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Valná hromada určuje ověřovateli zápisu paní Marii Kudrnovou a jako druhého ověřovatele pana 

Luďka Šímu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Určení volební komise: 

Předseda navrhl do volební komise určit paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku Matulovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku Matulovou. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Valná hromada určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku Matulovou. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Program: 

1. Schválení programu 

Pan předseda seznámil přítomné s návrhem programu. Pak bylo dáno hlasování o daném 

programu.  

Navržený program: 

Představení MAP a realizovaných programů 

Hospodaření Královská stezka o.p.s. a MAS v roce 2020 

Zpráva DR a MK 

Schválení rozpočtu o.p.s. a MAS a výroční zprávy o.p.s. a MAS 2020 

Složení, hlasování SR, DR, PV, MK, VK 

Aktivity roku 2021 a rozpočet na rok 2021 

Sociální podnik  

Pronájem vybavení na kulturní akce 

Programové období 2021 – 2027 

Dotazy a diskuze 

 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje navržený program. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

 



   
Valná hromada schvaluje navržený program. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

2. Představení MAP a realizovaných programů 

MAS Královská stezka úspěšně pokračuje v realizaci projektu Místní akční plány vzdělávání II pro 

ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod. V projektu je kladen důraz zejména na spolupráci 

a výměnu zkušeností pedagogických pracovníků, a to včetně jejich dalšího vzdělávání. Klíčová je 

také podpora aktivit, které vedou k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Realizační tým připravil v roce 2020 mnoho zajímavých aktivit pro pedagogy, žáky a rodiče 

(semináře, workshopy, exkurze, divadla, přednášky apod.). Bohužel některé z aktivit byly 

z důvodu epidemiologické situace zrušeny nebo se přesunuly do online prostředí.  

Rok 2020 navazoval na roky předešlé a pokračoval plněním Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje.  

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlásila 20. ledna 2020 v pořadí již 4. Výzvu MAS 

k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 

2014–2020. Do 4. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. bylo přijato 11 Žádostí o podporu, 10 Žádostí 

o dotaci v rámci Fiche 1 Podnikání a cestovní ruch a 1 Žádost o dotaci v rámci Fiche 3 

Potravinářství. Do vyhlášené Fiche 4 Zpřístupnění přírody nebyla podána žádná žádost o dotaci. 

Alokace v jednotlivých Fichích byla dostačující a všechny podané projekty byly MAS doporučeny 

k financování.  

Od ledna 2020 do konce roku 2020 bylo vyhlášeno 5 výzev IROP – Sociální služby II (přijaty 3 

projekty), Doprava II (přijato 9 projektů), Sociální podnikání III (přijat 1 projekt), Zázemí pro 

vzdělávání III (přijaty 3 projekty) a Doprava III (přijaty 4 projekty). Doporučeno k financování 

bylo 18 žádostí o dotaci, 2 žadatelé odstoupili od realizace projektu. 

V roce 2020 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a Životní prostředí nebyly již 

vyhlašovány. U Operačního programu Zaměstnanost u 8. výzvy Sociální podnikání I byl ukončen 

příjem žádostí na konci března 2020 (přijat 1 projekt).  

V průběhu roku bylo také zpracováno 5 aktualizací strategie rozvoje obce a jedna zcela nová 

strategie. Docházelo i k průběžnému vzdělávání zaměstnanců, které je nezbytné k výkonu 

činnosti. 

Co se týče roku 2021, tak byla vyhlášena v pořadí již 16. výzva IROP na opatření Doprava IV z 

Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla zaměřena na 2 aktivity – 

Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava. U aktivity Bezpečnost dopravy jsou podporované 

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. U aktivity Cyklodoprava jsou podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba 

samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, dále rekonstrukce, 

modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce 

nebo úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a 



   
místních komunikací. Příjem žádostí do výzvy trval do konce dubna 2021. Alokace pro tuto výzvu 

MAS byla 5 880 394,75 Kč. Přijaty byly 3 projekty.  

5. výzva z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 8. února 2021, příjem žádostí trval od 22. 

února do 10. března. O dotační podporu v rámci opatření Podpora podnikání a cestovní ruch, 

Zemědělství a Potravinářství byl v roce 2021 velký zájem. Celkem bylo přijato 51 projektů, které 

více než dvojnásobně přesahovaly alokaci na výzvu (alokováno 14,6 mil. Kč finančních 

prostředků, požadavek o podporu ze strany žadatelů přes 32 mil. Kč).  Žádosti nyní procházejí 

administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. 

Veškeré informace k výzvám jsou uvedeny na webu: http://kralovska-stezka.cz/vyzvy-mas/. 

 

3. Hospodaření o.p.s. a MAS v roce 2020 

 

Zpráva DR a MK 

Vystoupil pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady. Seznámil zúčastněné s hospodařením 

Královské stezky o.p.s. a MAS a se stavem po překontrolování hospodaření Dozorčí radou a 

Monitorovací komisí. Podle Dozorčí rady nebyl shledán žádný nedostatek v hospodaření 

Královské stezky o.p.s. (včetně místního partnerství, které bylo zkontrolováno Monitorovací 

komisí) za rok 2020. Na všechny dotazy, které měla DR a MK k zaměstnancům o.p.s. a MAS bylo 

zodpovězeno. Účetnictví bylo k nahlédnutí v průběhu celého zasedání Pléna zakladatelů a Valné 

hromady a pak dále v kanceláři o.p.s.  MK přednesla zprávu o hospodaření za organizační složku 

MAS. V hospodaření nebylo shledáno žádné pochybení. Audit za rok 2020 byl prováděn panem 

Ing. Jiřím Jarkovským za auditorskou společnost Účty spol. s.r.o. Nebyly shledány žádné 

nedostatky. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2020. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje hospodaření MAS za rok 2020. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

 

4. Schválení rozpočtu o.p.s. a MAS a výroční zprávy o.p.s. a MAS 2020 

 

Pan Charouzek seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a její strukturou. Ve Výroční zprávě 

je rozepsáno i hospodaření a veškeré aktivity loňského roku, včetně místního partnerství. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2020. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

 

http://kralovska-stezka.cz/vyzvy-mas/


   
Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2020. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

5. Složení, hlasování SR, DR, PV, MK, VK 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Správní rady – Petr Bárta, Štěpán Kreuzmann končí 

funkční období. Navrhnul nové členy: 

Petr Bárta 

Štěpán Kreuzmann  

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Petrovi Bártovi 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Petr Bárta se stává členem Správní rady. 

 

Hlasování o Štěpánovi Kreuzmannovi 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Štěpán Kreuzmann se stává členem Správní rady. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje členy Správní rady Petra Bártu a Štěpána Kreuzmanna. 

Pro: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

Aktuální složení SR: 

Jméno a příjmení Subjekt Rok zvolení 

Petr Bárta Obec Vepříkov 2021 

Martin Sedlák FOP 2019 

Hana Pipková Obec Sedletín 2020 

Aleš Hejkal Strom Praha a.s. 2020 

Mgr. Štěpán Kreuzmann SDH Habry 2021 

Mgr. Aneta Tomová Město Habry 2019 

Luděk Šíma Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 2020 

Petr Zadina DSO Krupsko 2019 

Ing. Lubomír Pospíchal Obec Okrouhlice 2020 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Dozorčí rady – Eliška Zdražilová, Helena Grygarová končí 

funkční období. Navrhnul nové členy: 

Eliška Zdražilová 

Helena Grygarová 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 



   
Hlasování o Elišce Zdražilové 

Pro: 21  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: Eliška Zdražilová se stává členem Dozorčí rady. 

 

Hlasování o Heleně Grygarové 

Pro: 21  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: Helena Grygarová se stává členem Dozorčí rady. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje členy Dozorčí rady Elišku Zdražilovou a Helenu Grygarovou.  

Pro: 21  Proti: 0  Zdržel se: 1, usnesení č. 7 bylo přijato 

Aktuální složení DR: 

Jméno a příjmení Subjekt Rok zvolení 

Václav Jarolím – předseda Městys Uhelná Příbram 2019 

Martin Štěpánek Cyklistický klub Vepříkov, z.s. 2020 

Petr Pipek Obec Kámen 2019 

Jan Šrámek SDH Uhelná Příbram 2020 

Ing. Helena Grygarová SDH Sedletín 2021 

Eliška Zdražilová Obec Nejepín 2021 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Programového výboru – Martin Sedlák, Pavel Kopecký, Jiří 

Rainiš končí funkční období. Navrhnul nové členy: 

Martin Sedlák 

Pavel Kopecký 

Kristýna Pospíšilová 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Martinovi Sedlákovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Martin Sedlák se stává členem Programového výboru. 

 

Hlasování o Pavlovi Kopeckém 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Pavel Kopecký se stává členem Programového výboru. 

 

Hlasování o Kristýně Pospíšilové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Kristýna Pospíšilová se stává členem Programového výboru. 

 



   
Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje členy Programového výboru Martina Sedláka (za FOP Martin Sedlák – 

zájmová skupina Podnikání), Pavla Kopeckého (za Město Golčův Jeníkov – zájmová skupina 

Rozvoj obce) a Kristýnu Pospíšilovou (za SDH Habry – zájmová skupina Hasiči). 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 6 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 

Kristýna 

Pospíšilová 
SDH Habry Soukromý Hasiči 2021 

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 2021 

Ing. Pavel Kopecký Město Golčův Jeníkov Veřejný Rozvoj obce 2021 

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 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Výběrové komise – Jakub Neuvirth, Eliška Zdražilová, 

Jaroslava Pipková, Vladimíra Rubinsteinová, Martina Štecherová, Jan Borek, František Urban, 

Andrea Kosková, Monika Fárka končí funkční období. Navrhnul nové členy: 

Eliška Zdražilová 

Jakub Neuvirth 

Jaroslava Pipková 

Vladimíra Rubinsteinová 

Martina Štecherová 

Jan Borek  

František Urban - náhradník 

Monika Fárka – náhradník 

David Brož - náhradník 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

 



   
Hlasování o Elišce Zdražilové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Eliška Zdražilová se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Jakubovi Neuvirthovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Jakub Neuvirth se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Jaroslavě Pipkové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Jaroslava Pipková se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Vladimíře Rubinsteinové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Vladimíra Rubinsteinová se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Martině Štecherové 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Martina Štecherová se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Janu Borkovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Jan Borek se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Františku Urbanovi (náhradník) 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: František Urban se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Monice Fárce (náhradník) 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Monika Fárka se stává členem Výběrové komise. 

 

Hlasování o Davidovi Brožovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: David Brož se stává členem Výběrové komise. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise Elišku Zdražilovou (zájmová skupina 

Zemědělství, lesnictví), Jakuba Neuvirtha (zájmová skupina Podpora společenského života), 

Jaroslavu Pipkovou (zájmová skupina Cestovní ruch), Vladimíru Rubinsteinovou (zájmová 

skupina Cestovní ruch), Martinu Štecherovou (zájmová skupina Podnikání), Jana Borka (zájmová 

skupina Rozvoj obce), Františka Urbana (zájmová skupina Podnikání), Moniku Fárku (zájmová 

skupina Podpora společenského života), Davida Brože (zájmová skupina Zemědělství, lesnictví). 



   
 Pro: 44 Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

Aktuální složení VK: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Eliška Zdražilová – 

předsedkyně 
FO Soukromý 

Zemědělství, 

lesnictví 
2021 

Jaroslava Pipková FO Soukromý Cestovní ruch 2021 

Ing. Vladimíra 

Rubinsteinová 
FO Soukromý Cestovní ruch 2021 

Jakub Neuvirth FO Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2021 

Ing. Jan Borek FO Soukromý Rozvoj obce 2021 
Martina 

Štecherová 
FO Soukromý Podnikání 2021 

Monika Fárka 

(náhradník) 
FO Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2021 

František Urban 

(náhradník) 
FO Soukromý Podnikání 2021 

David Brož 

(náhradník) 
FO Soukromý 

Zemědělství, 

lesnictví 
2021 

 

Pan Petr Bárta informoval, že členům Monitorovací komise – Václav Jarolím, Petr Pipek, Helena 

Grygarová, Lukáš Malina končí funkční období. Navrhnul nové členy: 

Václav Jarolím 

Petr Pipek 

Helena Grygarová 

Vít Šimon 

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech. 

 

Hlasování o Václavovi Jarolímovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Václav Jarolím se stává členem Monitorovací komise. 

 

Hlasování o Petrovi Pipkovi 

Pro: 43  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: Petr Pipek se stává členem Monitorovací komise. 

 

Hlasování o Heleně Grygarové 

Pro: 43  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: Helena Grygarová se stává členem Monitorovací komise. 



   
Hlasování o Vítovi Šimonovi 

Pro: 44  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: Vít Šimon se stává členem Monitorovací komise. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje členy Monitorovací komise Václava Jarolíma (za Městys Uhelná Příbram, 

zájmová skupina Rozvoj obce), Petra Pipka (za obec Kámen, zájmová skupina Podpora 

společenského života), Helenu Grygarovou (za SDH Sedletín, zájmová skupina Hasiči), Víta 

Šimona (za Zemědělské družstvo Maleč, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví). 

Pro: 43  Proti: 0   Zdržel se: 1, usnesení č. 8 bylo přijato 

Aktuální složení MK: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Václav Jarolím – 

předseda 

Městys Uhelná 

Příbram 
Veřejný Rozvoj obce 2021 

Petr Pipek Obec Kámen Veřejný 

Podpora 

společenského 

života 

2021 

Ing. Helena 

Grygarová 
SDH Sedletín Soukromý Hasiči 2021 

Filip Vala ZOD Kámen Soukromý 
Zemědělství, 

lesnictví 
2019 

Jiří Novák 

Zemědělská 

společnost Horní 

Krupá, a.s. 

Soukromý 
Zemědělství, 

lesnictví 
2020 

Ing. VÍT ŠIMON, 

Ph.D. 

Zemědělské družstvo 

Maleč 
Soukromý 

Zemědělství, 

lesnictví 
2021 

 

6. Aktivity roku 2021 a rozpočet na rok 2021  

 

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. Programový výbor schválil a 

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

– polytechnický kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života) v rámci zasedání 

konaného dne 18. 6. 2020. V současné době má MAS Královská stezka 85 partnerů. 

 



   
Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů bere na vědomí vstup nadačního fondu Sedmička – polytechnický kroužek 

(zájmová skupina Podpora společenského života) do místního partnerství. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 8 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje vstup nadačního fondu Sedmička – polytechnický kroužek (zájmová 

skupina Podpora společenského života) do místního partnerství. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 9 bylo přijato 

Rozpočet – pan Charouzek předložil výhled na rok 2021 a zdůvodnil jednotlivé položky rozpočtu. 

V hospodaření je zohledněno hospodaření o.p.s. i místního partnerství (odděleně). V roce 2021 

nebude dotace od Kraje Vysočina na MAS. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje rozpočet Královská stezka o.p.s. na rok 2021. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 9 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS na rok 2021. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 10 bylo přijato 

Pan Charouzek a pan Bárta dále navrhli schválení příspěvků na obyvatele na roky 2021–2023. Je 

navrženo, aby příspěvek byl na dané roky schválen ve výši 5 Kč/obyvatele nad velikosti obce 2000 

obyvatel včetně a 10 Kč/obyvatele do 2000 obyvatel. Je vyjmenováno, proč by bylo dobré tento 

příspěvek schválit a jaký je důvod přispívání. Poté nechává o schválení příspěvků na obyvatele 

hlasovat. 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje příspěvky na obyvatele na rok 2021, 2022 a 2023. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 10 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje příspěvky na obyvatele na rok 2021, 2022 a 2023. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 11 bylo přijato 

 

 

 

 

 



   
7. Sociální podnik 

Na začátku roku 2020 informoval pan Charouzek orgány společnosti o záměru provozu kavárny 

v Habrech jako sociálního podniku. Podání projektu do Operačního programu Zaměstnanost bylo 

schváleno Správní radou 3. 3. 2020. S realizací tohoto projektu došlo zároveň k zápisu nového 

Statutu s přidanou organizační složkou Sociální podnik na Rejstříkový soud v Hradci Králové. 

Orgány sociálního podniku jakožto organizační složky o.p.s. – Výbor sociálního podniku (3 

zástupci) a Dozorčí rada sociálního podniku (3 zástupci).   

Do Výboru sociálního podniku byli navrženi a SR schváleni: 

Petr Bárta 

Gustav Charouzek 

Eliška Matulová 

Zuzana Černá 

Pavel Víšek 

Do Dozorčí rady podniku byli navrženi a SR schváleni: 

Petr Pipek 

Lucie Šulcová 

Tereza Chalupová 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů bere na vědomí složení orgánů Sociálního podniku. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 11 bylo přijato 

Valná hromada bere na vědomí složení orgánů Sociálního podniku. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 12 bylo přijato 

8. Pronájem vybavení na kulturní akce 

Lucie Šulcová za MAS informovala zejména o kulturních akcích. S ohledem na vyhlášený nouzový 

stav a nejistý vývoj situace spojené s COVID-19 musela v roce 2020 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 nepřišli, náhradní cyklovýlet se uskutečnil 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. I v roce 2021 dojde bohužel 

nuceně ke zrušení šestého ročníku Gastronomického festivalu Habry, jenž se měl konat 12. 6. 

2021. S ohledem na nejistý vývoj epidemiologické situace a vládních nařízení není v silách 

realizátorů (Svazek obcí Haberska a Královská stezka o.p.s.) zabezpečit konání akce. V plánu není 

ani tradiční květnový cyklovýlet po území MAS Královská stezka, uvidí se, zda se vyjížďka podaří 

alespoň na začátku podzima, jako tomu bylo v roce 2020. Čistou řeku Sázavu vyčistili 

dobrovolníci, kteří si individuálně vyzvedávali materiál k čištění na informačních centrech 

v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou a v obci Okrouhlice. Termíny na 



   
Cestující kinematograf jsou již víceméně obsazeny. Královská stezka o.p.s. nabízí zapůjčení zázemí 

pro pořádání kulturních a společenských akcí v regionu. Jedná se konkrétně o stany, stánky, pivní 

sety, pódium, parket, a i promítací techniku, skákací hrad. 

 

9. Programové období 2021-2027 

Místní akční skupina Královská stezka je založena především za účelem realizace komunitně 

vedeného místního rozvoje. V současné době pracovníci místní akční skupiny dokončili koncepční 

část nové strategie na budoucí období s návazností na obsah programových dokumentů 

operačních programů. Rovněž získávají informace o projektových záměrech a potřebách 

potencionálních žadatelů v regionu prostřednictvím osobních jednání, emailové komunikace, 

konáním pracovních setkání, online setkání apod. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet 

z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv být direktivně 

řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů v regionu sdělí 

své potřeby v území, tím lépe pro šíři nápadů dotačních možností a pro transparentnost působení 

MAS. 

V souvislosti s požadavky MMR v rámci návrhu Metodického pokynu pro využití integrovaných 

nástrojů a regionálních akčních plánů (INRAP) v programovém období 2021-2027 byly upraveny 

jednací řády MAS a Statut Královská stezka o.p.s. Do zmíněných dokumentů bylo zapracováno 

zastoupení osob z veřejného a soukromého sektoru v rámci partnerství MAS. 

 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů schvaluje nové znění Statutu a jednacích řádů. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 12 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje nové znění Statutu a jednacích řádů. 

Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 13 bylo přijato 

Standardizace MAS na období 2021-2027 

Standardy místní akční skupiny (MAS) představují soubor požadavků a podmínek, které musí 

MAS splnit, aby mohla realizovat místní rozvojovou strategii, zlepšovat kvalitu života ve 

venkovských oblastech prostřednictvím rozdělování dotačních prostředků, mimo jiné i 

prostřednictvím vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných akcí. Žádost o kontrolu 

dodržování standardů MAS musí podat všechny místní akční skupiny, které plánují v 

programovém období 2021 – 2027 realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) s podporou evropských fondů. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS Královská 

stezka byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a dne 23. 10. 2020 byla schválena 

Řídícím orgánem bez připomínek. Pracovníci kanceláře MAS v současné době pracují na 

koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027. 

Území působnosti MAS v programovém období 2014 – 2020 zahrnovalo 70 obcí, pro období 2021-

2027 71 obcí. Územní působnost MAS se tak v období 2021 – 2027 oproti období 2014 – 2020 

rozšířila o 2 obce (Vlkanov a Druhanov), 1 obec (Kamenná Lhota) odstoupila; v budoucnosti 



   
neplánuje čerpání dotačních prostředků prostřednictvím MAS a nemá zájem se zapojit do rozvoje 

regionu v následujících letech.  

 

 
 

 

Změna strategie v souvislosti s prodlouženým obdobím PRV 

Pan Charouzek informoval o přidání 2 obcí, které nebyly zapojeny do období 2014-2020 do 

strategie 2014-2020 (Druhanov a Vlkanov), aby byla navýšena alokace cca o 100 tis. Kč. 

 

Koncepční část strategie 

Pan Charouzek seznamuje přítomné se zněním vytvořené Koncepční části strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021-2027 dle dané šablony 

pro její tvorbu od MMR. Koncepční část má zakomponované části popisu dotčeného území, 

zahrnutí komunity do tvorby strategie, socioekonomické části, analýzy rozvojových potřeb a 

rozvojového potenciálu, strategické části zahrnující nastavení strategických rámců, cílů, 

specifických cílů, vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, popisu integrovaných a 

inovativních rysů a implementační části. Takto zhotovená strategie bude odevzdána ke schválení 

na MMR. Pan Charouzek nechal po představení hlasovat členy orgánů o jejím schválení. 

 

Návrh usnesení: 

Plénum zakladatelů bere na vědomí vypracovanou Koncepční část strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021-2027 a její podání na MMR. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 12 bylo přijato 

Valná hromada schvaluje vypracovanou Koncepční část strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021-2027 a její podání na MMR. 



   
Pro: 44  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 13 bylo přijato 

Operační programy období 2021-2027 

V závěru představil pan Charouzek Programové období 2021+. Informoval o výši HDP a rozložení 

regionů v nově stanoveném NUTS II, zmínil financování ex ante a ex post a představil jednotlivé 

operační programy, které bude MAS administrovat. Jedná se o IROP II, SZP (PRV), OPŽP, OPZ, OP 

TAK. Zmínil jednotlivé body vyjednávání s ministerstvy a Národní sítí MAS a co je nejdůležitější 

pro žadatele z hlediska připravenosti projektů.  

Pan Charouzek dále zjišťoval zájem o semináře na téma Chytrý venkov, přibližoval témata blízké 

budoucnosti a možnost spolupráce Zásilkoven na obcích. Paní Vrzáková dodala, že obec Lučice již 

byla kontaktována a platí se pouze odběr za elektřinu v místě umístění. 

10. Dotazy a diskuze 

První host, který doplnil program Valné hromady, pan Liška, odprezentoval téma regionální hry 

„Jak dobře to u nás znáš“ a možnost zapojení obcí a dalších partnerů do výroby kartiček apod.  

Paní Syrová ze Sdružení místních samospráv (krajská manažerka) zmínila ve své prezentaci 

doplněný bod do programu, a to poplatky OSA a výhody pro obce a dále téma obec 2030. 

Pohovořila o cenové nabídce za OSU pro několik akcí najednou pro členské obce a jejich spolky a 

zodpověděla vzešlé dotazy.  

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady 

ukončeno po 18. hodině. 

 

Usnesení ze zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady dne 3. 5. 2021 od 17:00 hodin: 

Plénum zakladatelů po projednání schvaluje: 

1. Plénum zakladatelů určuje ověřovateli zápisu paní Marii Kudrnovou a jako druhého 

ověřovatele pana Luďka Šímu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

2. Plénum zakladatelů určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku 

Matulovou. 

3. Plénum zakladatelů schvaluje navržený program. 

4. Plénum zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2020. 

5. Plénum zakladatelů schvaluje výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 

2020. 

6. Plénum zakladatelů schvaluje členy Správní rady Petra Bártu a Štěpána Kreuzmanna. 

7. Plénum zakladatelů schvaluje členy Dozorčí rady Elišku Zdražilovou a Helenu 

Grygarovou.  

8. Plénum zakladatelů bere na vědomí vstup nadačního fondu Sedmička – polytechnický 

kroužek (zájmová skupina Podpora společenského života) do místního partnerství. 

9. Plénum zakladatelů schvaluje rozpočet Královská stezka o.p.s. na rok 2021. 

10. Plénum zakladatelů schvaluje příspěvky na obyvatele na rok 2021, 2022 a 2023. 

11. Plénum zakladatelů bere na vědomí složení orgánů Sociálního podniku. 



   
12. Plénum zakladatelů schvaluje nové znění Statutu a jednacích řádů. 

Valná hromada po projednání schvaluje: 

1. Valná hromada určuje ověřovateli zápisu paní Marii Kudrnovou a jako druhého 

ověřovatele pana Luďka Šímu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Valná hromada určuje do volební komise paní Petru Laštovičkovou, paní Elišku 

Matulovou. 

3. Valná hromada schvaluje navržený program. 

4. Valná hromada schvaluje hospodaření MAS za rok 2020. 

5. Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2020. 

6. Valná hromada schvaluje členy Programového výboru Martina Sedláka (za FOP Martin 

Sedlák – zájmová skupina Podnikání), Pavla Kopeckého (za Město Golčův Jeníkov – 

zájmová skupina Rozvoj obce) a Kristýnu Pospíšilovou (za SDH Habry – zájmová skupina 

Hasiči). 

7. Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise Elišku Zdražilovou (zájmová skupina 

Zemědělství, lesnictví), Jakuba Neuvirtha (zájmová skupina Podpora společenského 

života), Jaroslavu Pipkovou (zájmová skupina Cestovní ruch), Vladimíru Rubinsteinovou 

(zájmová skupina Cestovní ruch), Martinu Štecherovou (zájmová skupina Podnikání), Jana 

Borka (zájmová skupina Rozvoj obce), Františka Urbana (zájmová skupina Podnikání), 

Moniku Fárku (zájmová skupina Podpora společenského života), Davida Brože (zájmová 

skupina Zemědělství, lesnictví). 

8. Valná hromada schvaluje členy Monitorovací komise Václava Jarolíma (za Městys Uhelná 

Příbram, zájmová skupina Rozvoj obce), Petra Pipka (za obec Kámen, zájmová skupina 

Podpora společenského života), Helenu Grygarovou (za SDH Sedletín, zájmová skupina 

Hasiči), Víta Šimona (za Zemědělské družstvo Maleč, zájmová skupina Zemědělství, 

lesnictví). 

9. Valná hromada schvaluje vstup nadačního fondu Sedmička – polytechnický kroužek 

(zájmová skupina Podpora společenského života) do místního partnerství. 

10. Valná hromada schvaluje rozpočet MAS na rok 2021. 

11. Valná hromada schvaluje příspěvky na obyvatele na rok 2021, 2022 a 2023. 

12. Valná hromada bere na vědomí složení orgánů Sociálního podniku. 

13. Valná hromada schvaluje nové znění Statutu a jednacích řádů. 

 

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

Ověřovatelé – Marie Kudrnová………………………………………… 

Luděk Šíma………………………………………… 

 

       


