
 
  
 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 7. 9. 2021 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2: Aneta Tomová 

Omluven: nikdo 

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 14:30 hodin panem předsedou SR Petrem Bártou. Pan 

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

listiny je přítomno 9 členů Správní rady. Správní rada je usnášení schopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu 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 Luďka Šímu a jako druhého ověřovatele paní Anetu 

Tomovou.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

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

Pan Charouzek zmiňuje, že v současné chvíli není vyhlášena žádná výzva z administrovaných 

programů na MAS. Poslední 16. výzva z IROP na aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava byly 

přijaty 3 projekty. Projekty podpořené k financování z Programu rozvoje venkova jsou v současné 

chvíli v administraci na SZIF a žadatelé čekají na výzvy k podpisu Dohody. Veškeré informace 

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

 

2. Současný stav přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 

2021 - 2027 

Koncepční část strategie 

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 byli dotčení 

partneři seznámení na Valné hromadě. Ve finální podobě byla tato strategie podána na MMR a 26. 

7. 2021 byla Řídícím orgánem schválena. Koncepční část má zakomponované části popisu 

dotčeného území, zahrnutí komunity do tvorby strategie, socioekonomické části, analýzy 
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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.  

V dalším kroku pak čeká zaměstnance MAS nastavení programových rámců pro jednotlivé 

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

OPŽP je to stále otevřené.  

Co se týče současné integrované strategie implementované v období 2014 - 2020, MAS má 

povinnost monitorovat průběh jejího provádění. Ve Zprávě o plnění ISg je monitorován celkový 

kontext integrované strategie a popisují se změny ve schválené integrované strategii. Zpráva o 

plnění integrované strategie se předkládá 2x ročně.  

 

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

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

ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod. Realizační tým pokračuje v roce 2021 dalšími 

zajímavými aktivitami pro pedagogy, žáky a rodiče (semináře, workshopy, exkurze, divadla, 

přednášky apod.). Události budou probíhat jak online, tak již prezenčně.  

Na podzim se budou podávat MAP III. Nositelem bude opět Královská stezka o.p.s. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje podání žádosti na realizaci MAP III pro ORP Havlíčkův Brod a Světlá nad 

Sázavou s tím, že nositelem projektů bude Královská stezka o.p.s.  

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 vstupuje do dvouletého přechodného období 

Vzhledem k tomu, že je pro PRV stanovena povinnost přidělení 5 % z rozpočtu Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro iniciativu LEADER, musí být pro přechodné období 

navýšen i rozpočet opatření M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. 

Alokace stanovená pro přechodné období pro MAS Královská stezka ve výši 10 851 900 Kč musí 

být využita na realizaci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro 

programové období 2014–2020.  

 
4. Kavárna Na cestě a její provoz 

Realizace projektu byla započata v prosinci roku 2020 a samotný provoz Kavárny Na cestě byl 

zahájen ve středu 20. ledna roku 2021. V průběhu léta a letních prázdnin se v haberské Kavárně 

Na cestě uskutečnilo několik zajímavých akcí - promítání filmu Kniha džunglí pro malé i větší 

diváky, zábavné chytré kvízy – moderované soutěže týmů 2-8 lidí, kteří odpovídají na otázky 

z různorodých oblastí. Kvízy se konají každou lichou středu v měsíci od 19 hodin. Dále bylo 

zajišťováno občerstvení v rámci projekce filmů srpnových letních kin organizovaných městem 

Habry a SK Habry. Diváci si mohli zpříjemnit filmovou podívanou míchanými drinky nebo 

limonádami. Navázala se spolupráce s místními subjekty, konkrétně s haberským Komunitním 

centrem a bistrem AnnaSofieMarie. Za podpory města Habry se společnými silami zrealizovali již 



 
  
tři akce – Ukliďme Habry, pohádková cesta k příležitosti Mezinárodního dne dětí a kulinářský den 

v Habrech. 

Veškeré informace o proběhlých i plánovaných událostech se zveřejňují na webu 

www.nacestekavarna.cz, dále také na Facebooku (Kavárna Na cestě) a Instagramu 

(kavarna_naceste).  

V nynější době je dlouhodobě nepřítomna provozní kavárny z důvodu nemoci. 

V brzké době proběhne setkání zástupců orgánů sociálního podniku jakožto organizační složky 

o.p.s. – Výboru sociálního podniku (Petr Bárta, Gustav Charouzek, Eliška Matulová, Zuzana Černá, 

Pavel Víšek) a případně Dozorčí rady sociálního podniku (Petr Pipek, Lucie Šulcová, Tereza 

Chalupová).  

Podnik také svými příjmy spadne do plátcovství DPH. 

5. Kulturní a společenské akce 

Na sobotu 18. 9. 2021 je plánován cyklovýlet nejen po území MAS Královská stezka. Zájemci se již 

hlásí. Místní akční skupina Královská stezka se také prezentovala s dalšími 2 MAS (Havlíčkův kraj 

o.p.s. a Podhůří Železných hor o.p.s.) na akci oslav 20 let založení Svazku obcí Podoubraví. Na 

stánku mohli návštěvníci získat užitečné informace o dotačních možnostech, o projektech 

vzdělávání, tipy na výlety a zajímavá místa Vysočiny apod. MAS kraje Vysočina dále připravují 

Národní konferenci venkov, dvoudenní workshop a exkurzi ve spolupráci CSV. 

6. Aktuality 

Den s hejtmanem na MAS 

V pátek 11. 6. 2021 měli zaměstnanci možnost přivítat na MAS Královská stezka o.p.s. hejtmana 

Kraje Vysočina, pana Vítězslava Schreka. Odpolední program byl nabitý návštěvou realizovaných 

projektů na území MAS, představeno bylo konkrétně vybavení Zájezdního hostince Kámen, zřízení 

Komunitního centra a modernizace učebny ZŠ ve městě Habry, stavba sportovní haly, zbudování 

chodníků a budoucí modernizace učeben ZŠ ve městě Golčův Jeníkov. Nechybělo ani představení 

sociálního podniku – Kavárny Na cestě. Starostové z území pak měli možnost diskutovat se svým 

hejtmanem na nejrůznější palčivá témata od 16 hod v sokolovně Habry a o hodinu později se 

k diskuzi mohla připojit veřejnost.  

 

Konference krajských místních akčních skupin 

Po delší době se také mohli sejít všichni zástupci místních akčních skupin kraje Vysočina, a to 

v rámci Konference CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), která se uskutečnila ve dnech 7. – 8. 

6. 2021 v Bohuslavicích u Telče. Hlavním tématem akce byla současnost jako inspirace a budoucí 

období k naplnění vize rozvoje regionu. Do programu svými vystoupeními přispěli i zástupci 

dalších MAS z ČR, zástupce z Evropského výboru regionů či zástupce Centra pro komunitní práci.   

 

7. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady ukončeno před 16. 

hodinou. 
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Usnesení ze zasedání Správní rady dne 7. 9. 2021 od 14:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a jako druhého ověřovatele paní 

Anetu Tomovou.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Správní rada schvaluje podání žádosti na realizaci MAP III pro ORP Havlíčkův Brod a 

Světlá nad Sázavou s tím, že nositelem projektů bude Královská stezka o.p.s.  

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

Ověřovatelé Luděk Šíma………………………………………… 

Aneta Tomová………………………………………… 


