
 

 

 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 17. 12. 2019 od 15:00 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Štěpán Kreuzmann 

Ověřovatel 2: Aneta Tomová 

Omluven:  

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:00 hodin paní předsedkyní SR Jaroslavou Dvořákovou. 

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

podle prezenční listiny je přítomno 8 členů Správní rady. Správní rada je usnášení schopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu Štěpána Kreuzmanna a jako druhého ověřovatele 

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 Štěpána Kreuzmanna a jako druhého ověřovatele Anetu 

Tomovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

Program: 

1. Aktuální stav výzev MAS, uzavřené, plánované, schválené 

Od 28. 8. do 24. 9. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy Rodina a mladí III 

Operačního programu Zaměstnanost. Objem finančních prostředků ve výzvě činil 2 666 

249,88 Kč. Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době 

mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin. Do výzvy 

se přihlásili dva žadatelé s projekty zaměřenými na konání příměstských táborů s celkovou 

požadovanou výší způsobilých výdajů 2 186 400 Kč. Oba projekty prošly úspěšně hodnocením 

na MAS a byly předány k hodnocení na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do výzvy na 

opatření Zaměstnanost II, jejíž příjem skončil 15. 11. 2019, nebyl podán žádný projekt, proto 

došlo k přesunu alokace mezi opatřeními z důvodu nízkého zájmu subjektů z území o podávání 

žádostí o podporu do opatření Zaměstnanost a vyššího zájmu subjektů z území o podávání 

žádostí o podporu v rámci opatření Rodina a mladí (zejm. příměstské tábory). Výzva na opatření 

Sociální služby III trvala do 30. 11. 2019. Byl přijat projekt komunitního centra s celkovou výší 

požadovaných finančních prostředků 3 548 648,60 Kč. Tento projekt je zaměřen na zapojení 

osob se zdravotním hendikepem do společnosti. Dne 25. 11. 2019 byl zahájen příjem žádostí o 

podporu v rámci výzvy Rodina a mladí IV. Cílem výzvy je zajištění péče o děti a umožnit 

pečujícím osobám zapojit se na trhu práce. 



 

 

 

 

Od 3. 6. do 25. 8. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu, která byla zaměřena na Sociální podnikání. Do této výzvy 

se přihlásili tři žadatelé s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 5 449 750,46 Kč.  

Od 2. 9. do 15. 11. 2019 byla otevřena výzva na Zázemí pro vzdělávání. Výzva byla určena pro 

mateřské školy, základní školy a organizace poskytující zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání. V rámci výzvy bylo možné podpořit např. pořízení vybavení budov a učeben, stavby 

a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury či nákup pozemků a budov. O dotační 

prostředky z této výzvy mělo zájem 6 žadatelů s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 

16 163 482,3 Kč. Začátkem roku 2020 je plánována výzva na Sociální služby II. 

4. výzva z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena dne 20. 1. 2020, příjem žádostí bude 

probíhat prostřednictvím Portálu farmáře od 10. 2. 2020 do 24. 2. 2020 a bude zaměřena na 

dotační podporu v rámci opatření Podpora podnikání a cestovní ruch, Potravinářství a 

Zpřístupnění přírody. Informační seminář pro žadatele se uskuteční 27. ledna 2020 od 15 hodin 

v zasedací místnosti MÚ Habry. 

Dále byla od 20. 2. do 10. 9. 2019 otevřena výzva v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. Přijat byl 1 projekt zaměřen na zeleň v intravilánu. V roce 2020 již žádná výzva na 

sídelní zeleň vypsána nebude. 

 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ, PRV, OPŽP. 

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

2. Plán činností (MAP II, ukončené komunitní (střednědobé) plány sociálních služeb, 

příprava dalších výzev, projektů) 

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

pro ORP Světlá nad Sázavou (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981) a Místní akční plány 

vzdělávání II pro ORP Havlíčkův Brod (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029). V současné době 

pravidelně probíhají tematické workshopy a semináře. Všechny semináře pečlivě připravuje náš 

realizační tým, který se zaměřuje na cílovou skupinu pedagogů, žáků a rodičů. Realizační tým 

získává podněty například od pracovních skupin, které byly ustanoveny na začátku projektu a 

pravidelně se scházejí. Jedná se o pracovní skupinu pro financování, rovné příležitosti, 

polytechnické vzdělávání, matematickou a čtenářskou gramotnost. Nový školní rok odstartoval 

seminář na polytechnické vzdělávání, který probíhal v ekocentru Chaloupky Horní Krupá. 

Následovaly tři semináře pro rodiče, které se zaměřily na témata: přetěžování dětí kroužky, 

rodič není sluha a děti online. V rámci inkluzivního vzdělávání proběhl seminář zaměřený na 

žáky s poruchou autistického spektra a aspergerovým syndromem. Co se týče čtenářské 

gramotnosti, realizační tým uspořádal nejen autorské čtení s dětskou spisovatelkou Ester 

Starou, ale také ochutnávku metod kritického myšlení s Ninou Rutovou, kde se pedagogové 

seznámili s různými metodami na podporu čtenářské gramotnosti. Pracovní skupina pro 

polytechnické vzdělávání pravidelně hovoří o nedostatečném zájmu žáků o řemeslné obory. 

Aktuálně tedy probíhá workshop řemeslných dovedností v Havlíčkově Brodě, který se zaměřuje 



 

 

nejen na manuální a praktické dovednosti, ale také na podporu kariérového poradenství. Také 

v letošním školním roce úspěšně probíhá sdílení rodilého mluvčího na školách, kdy si žáci a 

jejich učitelé mohou vyzkoušet hodiny angličtiny přímo s lektorem z Velké Británie. Následovaly 

také semináře Michala Žmolíka, které se zabývaly prevencí syndromu vyhoření a tématem, jak 

sladit pracovní a osobní život. V listopadu probíhal seminář zaměřený na zavádění 

environmentální výchovy do škol a semináře Karla Opravila, které se zabývaly komunikací a 

psychohygienou učitele. Předvánoční čas patřil především hercům z Horáckého divadla 

(představení pro žáky a jejich pedagogy). Nechybělo ani vystoupení týmu ÚDIF  - Úžasné divadlo 

fyziky. Tento tým si připravil originální vystoupení na téma „jednou provždy nehoří“. 

 

Více než dvouleté plánování podoby sociálních služeb v regionu Havlíčkobrodska a Světelska 

dospělo ke svému konci. Od listopadu 2017 se scházeli zástupci měst a obcí, Krajského úřadu 

Kraje Vysočina a neziskových organizací poskytujících sociální služby, aby naplánovali fungování 

sociálních služeb na následující 3 roky.  

Hlavním cílem projektu bylo stanovení priorit v oblasti rozvoje sociálních služeb na území ORP 

Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou v letech 2019 – 2021. Členové pracovních skupin společně 

zformovali jednotlivé priority, opatření a aktivity, které jsou obsahem hlavního výstupu projektu 

Dále byl zpracován Akční plán na roky 2019 – 2020 upřesňující financování jednotlivých aktivit 

popsaných ve strategickém plánu. Veškeré dokumenty získaly podporu Zastupitelstva města 

Havlíčkův Brod i Světlá nad Sázavou a jsou veřejně dostupné na webu MAS Královská stezka 

http://kralovska-stezka.cz/plany-socialnich-sluzeb/sprss-havlickuv-brod/ a webu města 

Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. 

Vytvořením plánu ovšem proces nekončí, naopak. Nyní nastává realizační fáze, tzn. naplňování 

vytyčených cílů. Členové realizačního týmu projektu se budou i nadále scházet za účelem 

monitorování a vyhodnocování dosahování stanovených cílů, opatření a aktivit strategického 

plánu. 

 

Příprava dalších výzev je zmíněna v bodu 1. 

 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí realizaci projektů MAP II a ukončené projekty Střednědobých 

plánů sociálních služeb.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

 

3. Příprava kulturních, společenských a dalších akcí (Gastronomický festival, Čistá řeka 

Sázava) 

Paní Šulcová informuje, že 6. ročník gastronomického festivalu je naplánován na rok 2020 na 

datum 13. 6. Již nyní je jisté, že zde vystoupí dechová kapela Vysočinka, večerní a podvečerní 

kapely Rebel, Kabát revival a Telegraf. Jako tradičně se můžou pak zájemci účastnit dalšího 

ročníku Čisté řeky Sázavy, a to v sobotu 4. 4. 2020 a na jaře připravit svá kola na společnou 

cyklovyjížďku po území MAS, tentokrát v termínu 16. 5. 2020 

 

http://kralovska-stezka.cz/plany-socialnich-sluzeb/sprss-havlickuv-brod/


 

 

4. Plán Pléna zakladatelů a Valné hromady 

Pan Charouzek informuje o návrhu konání setkání Pléna zakladatelů a Valné hromady dne 3. 2. 

2020. Je třeba navrhnout nové zastoupení členů Správní rady a zvolit nového předsedu a 

místopředsedu. Současná předsedkyně Správní rady, paní Dvořáková, již nebude zastávat dále 

tuto funkci. 

5. Dotazy a diskuze 

Pan Charouzek informuje o možném záměru provozu kavárny v Habrech jako sociálního 

podniku. Projekt by byl podán do Operačního programu Zaměstnanost a žadatelem by byla 

samotná Královská stezka o.p.s. Je nutné zvážit všechny faktory, které se projektu týkají. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje přípravu a realizaci projektového záměru kavárny v Habrech jako 

sociálního podniku. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné další dotazy, a tak je zasedání Správní rady ukončeno 

v 16:15. 

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 17. 12. 2019 od 15:00 hodin: 

Správní rada po projednání: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu Štěpána Kreuzmanna a jako druhého ověřovatele 

Anetu Tomovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP, OPZ, PRV, OPŽP. 

3. Správní rada bere na vědomí realizaci projektů MAP II a ukončené projekty 

Střednědobých plánů sociálních služeb.  

4. Správní rada schvaluje přípravu a realizaci projektového záměru kavárny v Habrech jako 

sociálního podniku. 

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

Ověřovatelé – Štěpán Kreuzmann………………………………………… 

Aneta Tomová………………………………………… 


