
 
  

Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. 

dne 7. 12. 2021 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Aleš Hejkal 

Ověřovatel 2: Marie Kudrnová 

Omluven: Pavel Chlád, Luděk Šíma, Michal Simandl 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 14:30 hodin panem předsedou PV Martinem 

Sedlákem. Pan Sedlák konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Sedlák dále konstatoval, 

že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Programového výboru. Programový výbor je 

usnášení schopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

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

Marii Kudrnovou. 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: 

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

Marii Kudrnovou. 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 

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 

 

Program: 

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

2021 – 2027 a čerpání Programu rozvoje venkova a navýšení alokace 

Jak pan Charouzek informoval na minulém zasedání, Koncepční část strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021-2027 byla již schválena a 

zaměstnanci MAS budou nyní nastavovat programové rámce pro jednotlivé operační programy, 

které budou administrovány v nadcházejícím programovém období. Jedná se o IROP II, SZP (PRV), 

OPZ+, OP TAK, u OPŽP je to stále otevřené.  

Výjimku tvoří Program rozvoje venkova, jehož implementace se prodloužila na takzvané 

přechodné období. To znamená, že výzvy v tomto programu mohou nadále běžet s částečně 

přidělenou finanční alokací určenou na období 2021 – 2027, ovšem platné dle Pravidel ještě pro 

období 2014 – 2020. Místní akční skupině Královská stezka bude navýšena alokace o 10 851 900 

Kč. Výše alokace byla vypočtena dle rozlohy a počtu obyvatel příslušné strategie.  

 

Na základě toho je předpokládáno vyhlášení 6. výzvy z Programu rozvoje venkova po procesu 

přidělení daných finančních prostředků. Tento proces administrace probíhá, výzva je plánována 

v jarních měsících. 6. výzva by měla být zaměřena na Podporu podnikání a cestovní ruch, 

Zemědělství a Zpřístupnění přírody. Již nyní jsou např. konzultovány realizace naučných stezek se 

4 obcemi, které projekty připravují. V roce 2020 se alokace přesouvala z Fiche 4 Zpřístupnění 

přírody ve výši 5 061 970 Kč do Fiche Zemědělství, kde byl veliký zájem o dotační podporu. Článek 

25 Neproduktivní investice v lesích, jakožto Fiche 4 Zpřístupnění přírody u MAS Královská stezka, 

byla vyhlášena na MAS celkem již 3x. V rámci těchto 3 výzev byl však podpořen pouze 1 projekt 

(2. výzva). Ve 3. a 4. výzvě nebyl evidován žádný zájem o dotační podporu ani podaný projekt. 

V roce 2021 se však Fiche Zpřístupnění přírody jeví jako atraktivní a žadatelé plánují projekty. 

Proto zmiňuje paní Šulcová rozdělení přidělené alokace i do tohoto opatření (kromě 

zemědělského a nezemědělského sektoru). 

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje navýšení alokace Programu rozvoje venkova. 

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

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.  

Kancelář bude předkládat zprávu o plnění ISg za 2. pololetí roku 2021 ke kontrole a schválení. 

 



 
  
Návrh usnesení: 

Programový výbor pověřuje kancelář MAS k vypracování a podání zprávy o plnění ISg. za 2. 

pololetí roku 2021 a pověřuje kancelář MAS k případnému zapracování připomínek. 

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

2. Přehodnocení projektů v rámci IROP (kontrola MMR) 

Na začátku května 2021 byla MAS informována o zahájení kontroly IROP. Kontrolované období je 

od 11. výzvy do 15. výzvy IROP. Předmětem kontroly je kontrola procesu hodnocení a výběru 

projektů ve výzvách MAS. Po půl roce byl MAS zaslán návrh protokolu k vyjádření, na konci 

listopadu bylo zasláno vyjádření MAS na Řídící orgán. Nyní se opětovně čeká na vyjádření. 

3. Plán činností (MAP II, tvorba MAP III, SPRSS) 

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

ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod. Realizační tým plánuje i v roce 2022 další zajímavé 

aktivity pro pedagogy, žáky a rodiče (semináře, workshopy, exkurze, divadla, přednášky apod.). 

Události budou probíhat jak online, tak již prezenčně, dle aktuální epidemiologické situace. Na 

zasedání v září 2021 Správní rada pak schválila podání MAP III s tím, že nositelem projektů bude 

Královská stezka o.p.s.  

V rámci SPRSS dochází k aktualizaci plánů ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod a tvoří 

se plány na období 2022 – 2024. 

4. Kavárna Na cestě a její provoz 

Slečna Matulová podává zprávu o provozu kavárny včetně hospodaření. V prosinci oslavila 

kavárna roční výročí svého fungování a společně s nastávajícím podzimním a zimním obdobím 

bylo do nabídky zařazeno několik novinek mezi nápoji - horké limonády nebo domácí čaje -  

zázvorový či mátový, vždy připravený z čerstvých surovin. Kromě toho se kavárna zapojuje do 

místního dění. I nadále se pokračuje v pořádání zábavných večerů ve znamení Chytrých kvízů, 

týmových vědomostních soutěží, kdy soutěžící odpovídají na otázky z různých oblastí. Poslední 

kvíz v tomto roce se koná 8. prosince, od příštího roku budou kvízy pořádány 1x měsíčně. Ve 

spolupráci s městem Habry a Komunitním centrem se uskutečnila dušičková strašidelná cesta. 

V říjnu v kavárně proběhl tvořivý workshop vypichované dušičkové vazby, který vedla Lucie 

Zlatušková z květinářství Květiny U Lucie. V listopadu si přišli na své milovníci vína v rámci 

degustačního večera se sommeliérem z moravského vinařství THAYA.  

V roce 2022 proběhne další 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 Dozorčí rady sociálního podniku (Petr Pipek, Lucie Šulcová, Tereza 

Chalupová).  

Podnik také svými příjmy spadl od 1. 11. 2021 do plátcovství DPH. 

 

 



 
  
5. Aktuality 

Cyklovýlet 6 

V sobotu 18. 9. 2021 vyjeli sportovní nadšenci v 9 hodin z Žižkova náměstí v Habrech na další 

cyklovyjížďku nejen po území MAS Královská stezka. Počasí bez deště výlet doprovázelo celý den 

po cestě přes Chrtníč do Nové Vsi u Leštiny, kde proběhly hned 2 zastávky, a to u Mariánské 

studánky a v Dýňovém světě na Statku u Pipků. Potom se lesním terénem přejelo ke zřícenině 

hradu Chlum, kde každý cyklista nakoukl do podzemních sklepení a vesele se pokračovalo 

přírodou přes Dobrovítov do Zbýšova. Nikdo ze zájemců nebyl tak otužilý, aby okusil Zbýšovský 

rybník, a tak se pokračovalo rovnou „za jídlem“ na Ranč Dalu do Kozohlod. S plnými bříšky se pak 

všichni rozjeli do cíle přes Vlkaneč, Chlumek a Kobylí Hlavu. Trasa měřila cca 40 km a vyjížďka 

byla zdárně ukončena opět v Habrech před 15. hodinou odpolední.  

 

Leaderfest 

Leaderfest je nejen mezinárodní konference venkova s příklady dobré praxe, síťováním a 

inspirováním se aktivitami MASek navzájem, ale také představení toho nejzajímavějšího z města 

pořadatelů. Festival úspěchů metody LEADER při rozvoji venkova, inspirativní setkání, nové 

pohledy, báječná zábava, pracovní schůzky a další aktivity proběhly tentokrát v termínu 21. – 23. 

9. 2021 v Kutné Hoře. Aktéři si vyměnili zkušenosti z realizace komunitních projektů a projektů 

spolupráce, společně přemýšleli, jak dlouhodobě pečovat o krajinu, smysluplně nakládat s vodou 

a posilovat biologickou rozmanitost, debatovali o zlepšení přístupu k sociálním službám a 

kvalitnímu vzdělávání na venkově. Místně ukotvené učení je cestou pro venkovské školy. Jednalo 

se o podpoře venkovského podnikání a posílení malých a středních podniků zaváděním nových 

technologií. Akci navštívilo bezmála 300 účastníků, 20 přednášejících a nechyběly ani vstupy 

zahraničních hostů. 

Dvoudenní workshop místních akčních skupin kraje Vysočina 

Ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2021 proběhl v Klášteře Želiv ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a 

ve spolupráci s Krajem Vysočina dvoudenní workshop místních akčních skupin kraje Vysočina. 

První den byl vyplněn formou ukázky úspěšně zrealizovaných projektů v daném území, druhý den 

byl věnován SMART semináři zprostředkovaného krajskou sítí MAS, tentokrát zaměřeného na 

komunitní energetiku. V rámci dopoledního programu se diskutovalo téma komunitní energetiky 

jako „šance pro venkov“, téma „proč právě energetická řešení, proč právě komunity, proč právě 

obnovitelné zdroje energie“. Bylo zmíněno několik ukázek, jak to dělají „chytře“ v jiných zemích 

Evropy a v čem se lze inspirovat. Vystoupení doplnili lektoři – Mikuláš Pavela a Josef Dynka ze 

společnosti ENKIS s.r.o. Tato organizace poskytuje komplexní energetickou službu a poradenství, 

vhodné kombinace energeticky úsporných opatření, a to včetně možnosti získání dotace. 

Bezplatnému energetickému poradenství může dostát občan, zástupce veřejné správy, podnikatel 

atd. Vizí organizace je edukovaná společnost vědoma si přehledu spotřeby, energetických úspor. 

Závěrečným blokem bylo téma Modernizačního fondu, kam lze podávat žádosti o dotaci, 

především na nově obnovitelné zdroje energie. Předregistrační výzva ukázala, že je velká 

poptávka českých subjektů po obnovitelných zdrojích, především je pak velký zájem o instalaci 

nových fotovoltaických elektráren.  

 

 



 
  
Národní konference venkov 

Původně plánovaná konference v roce 2020 se po rozvolnění na třetí pokus konečně uskutečnila 

v termínu od 12. do 14. října 2021 ve Žďáru nad Sázavou v Kraji Vysočina. Konferenci organizoval 

Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci s Krajem Vysočina a Sdružením 

místních samospráv ČR. Exkurze zajišťovaly místní akční skupiny kraje Vysočina, které jsou 

neoddělitelnou součástí rozvoje venkova České republiky. 

V rámci plenárních jednání, pracovních skupin i doprovodných exkurzí diskutovali účastníci nejen 

o aktuálních problémech venkovských oblastí, ale i o budoucnosti venkova a budoucnosti 

Společné zemědělské politiky. Program konference se zabýval čtyřmi nosnými tématy - inovace 

v zemědělství a spolupráce na venkově, klimatická změna a péče o krajinu, CLLD/LEADER a jeho 

budoucnost a rozvoj potenciálu venkova. 

 

Exkurze 

Ve dnech 24. – 26. 11. 2021 byla plánována exkurze na MAS Vladař o.p.s. do Karlovarského kraje. 

Byla však z důvodu nepříznivé situace COVID 19 zrušena a přesunuta na další rok.  

 

Desková hra 

V průběhu roku 2021 vznikala regionální desková hra s názvem „Jak dobře to u nás znáš? 

Havlíčkobrodsko“. Iniciátorem a také tvůrcem hry je pan Ing. Mgr. Petr Liška z Pelhřimovska. 

První regionální hra vznikla právě na Pelhřimovsku a od dubna tohoto roku je již v prodeji. Jedná 

se o vědomostně strategickou hru, jejímž cílem je obsadit figurkami celé území regionu a zvítězit 

tak nad ostatními hráči. Dominantou herního plánu je mapa okresu Havlíčkův Brod. Hra obsahuje 

herní karty s otázkami, které vymyslely zapojené obce, města či neziskové organizace. Hra bude 

v prodeji od 10. prosince 2021 na webu Fox Games (https://www.foxgames.cz/). Jedním 

distribučním místem bude i Kavárna Na cestě v Habrech. Dále také Informační centrum ve Světlé 

nad Sázavou a Informační centrum v  Ledči nad Sázavou. Regionální desková hra bude poskytnuta 

všem školám zapojených do projektu Místní akční plány vzdělávání II v rámci podpory regionální 

identity.  

 

6. Dotazy a diskuze 

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

před 16. hodinou. 

 

Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 7. 12. 2021 od 14:30 hodin: 

Programový výbor po projednání schvaluje: 

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

ověřovatele paní Marii Kudrnovou.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Programový výbor schvaluje navýšení alokace Programu rozvoje venkova. 

3. Programový výbor pověřuje kancelář MAS k vypracování a podání zprávy o plnění ISg. za 

2. pololetí roku 2021 a pověřuje kancelář MAS k případnému zapracování připomínek. 

 

https://www.foxgames.cz/


 
  

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

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

Marie Kudrnová………………………………………… 

 


