
 
  
 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská 

stezka o.p.s. dne 3. 3. 2020 od 16:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Aleš Hejkal 

Ověřovatel 2: Štěpán Kreuzmann 

Omluven:  

Zasedání Správní rady a Programového výboru bylo zahájeno v 16:30 hodin panem 

místopředsedou SR Petrem Bártou. Pan Bárta konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Pan 

Bárta dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Správní rady a 6 členů 

Programového výboru. Správní rada i Programový výbor jsou usnášení schopné.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Místopředseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele 

pana Štěpána Kreuzmanna. 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 Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele pana 

Štěpána Kreuzmanna.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

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

Štěpána Kreuzmanna. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Aktuální stav výzev místního partnerství 

Pan Charouzek uvádí shrnutí roku 2019 a 2020.  

Začátkem roku 2019 byla vypsána 3. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Podpořeno bylo 

9 projektů v rámci opatření Podpora podnikání a cestovní ruch. 4. výzva z Programu rozvoje 

venkova byla vyhlášena 20. 1. 2020, příjem žádostí probíhal do 24. 2. 2020 a byla zaměřena na 

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

Zpřístupnění přírody. Do Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch bylo přijato 10 žádostí, do 

Fiche 3 Potravinářství byla přijata 1 žádost a do Fiche 4 Zpřístupnění přírody nežádal žádný 

subjekt. Žádosti o dotaci nyní prochází hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. 



 
  
 

 

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. 

 

Z Operačního programu Zaměstnanost došlo během jara, léta a podzimu 2019 k vyhlášení 6 

výzev, a to na Zaměstnanost I, Rodina a mladí III, Zaměstnanost II, Sociální podnikání I a Sociální 

služby III a Rodina a mladí IV. Ne všechny výzvy jsou již uzavřené a možnost podání projektu stále 

trvá. V roce 2020 se nepředpokládá vyhlášení výzvy z tohoto operačního programu. 

 

S vypisováním výzev se nezahálelo ani v Integrovaném regionálním operačním programu. 

Během roku 2019 byli podpořeni žadatelé v oblasti opatření Sociálních služeb I (přijaty 3 

projekty), Sociálním podnikání II (přijaty 3 projekty), a v opatření Zázemí pro vzdělávání II 

(přijato 6 projektů).  

 

V průběhu roku 2019 byla také zpracovávána jedna aktualizace strategie rozvoje obce. Veškeré 

informace týkající se výzev a činnosti MAS jsou dostupné na webu www.kralovska-stezka.cz. 

Paní Kovářová informuje dále o současných a budoucích výzvách IROP. Dne 30. 1. 2020 byla 

vyhlášena výzva, která je určena organizacím poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Výzva upřesňuje vybrané druhy sociálních služeb, na které může být 

poskytnuta podpora. Žádosti o dotaci jsou přijímány do 5. 3. 2020 do 12:00 hodin. Typem 

podporovaných projektů byly v rámci rozvoje sociálních služeb nákup pozemků, staveb, zařízení 

a vybavení automobilů a výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 

služeb sociální práce s cílovými skupinami.  

MAS Královská stezka při vypracovávání kontrolních listů k výzvě č. 11 MAS Královská stezka – 

IROP – Sociální služby II, zjistila nesoulad uváděných údajů na výzvě MAS a na kritériích VH. Na 

výzvě MAS, v buňce s názvem „Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu“ v rámci položky „minimální výše CZV na projekt“ je uvedena částka ve výši 300 000,- Kč. 

Oproti tomu v Kritériích pro VH je u kritéria č. 2 (za 10 bodů) uvedena NIŽŠÍ částka ve výši 

200 000,- Kč. V rámci podkladů k výzvě se jedná o administrativní chybu, kterou MAS dodatečně 

opravila a narovnala znění (hodnoty) na KL pro věcné hodnocení dle výzvy MAS (jednotná částka 

300 000,- Kč). MAS zaslala vyplněný Záznam k realizaci projektu na tuto věc (Nesoulad mezi 

uváděnými údaji na výzvě MAS a na kritériích VH) na ŘO IROP, který záznam k realizaci projektu 

odsouhlasil. 

 

Návrh usnesení: 

 

Programový výbor schvaluje znění Záznamu k realizaci a narovnání znění (hodnot) v rámci KL 

pro věcné hodnocení. 

 

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

http://www.kralovska-stezka.cz/


 
  
Od 2. 3. 2020 je otevřena výzva na opatření Doprava II. Výzva je zaměřena na aktivity týkající se 

bezpečnosti dopravy. Podporované budou 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. Žádosti je možné podávat 

do 3. 4. 2020 do 12:00 hodin.  

 

Na 1. čtvrtletí roku 2020 je plánována výzva se zaměřením na Sociální podnikání III. (výzva č. 13). 

V tomto opatření je možný vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v rámci stávajícího 

podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy 

sociálního podnikání a zároveň dochází k  

rozšíření nabízených produktů a služeb nebo  

rozšíření prostorové kapacity podniku nebo  

zavedení nových technologií výroby či  

k zefektivnění procesů podniku,  

anebo je možné rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Alokace 

výzvy MAS je pro tuto výzvu 2,5 mil Kč.  

Pan Charouzek představuje poslední a finální verzi výzvy IROP č. 13, včetně související 

dokumentace (hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící 

kritéria pro věcné hodnocení, doplněnou osnovu Podnikatelského plánu dle požadavků MAS). Do 

výzvy byly zapracovány připomínky ŘO IROP, na základě kterých následně ŘO IROP výzvu finálně 

schválil.  

 

Návrh usnesení: 

 

Programový výbor odsouhlasuje konečnou podobu výzvy, včetně veškeré související 

dokumentace (hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící 

kritéria pro věcné hodnocení, doplněnou osnovu Podnikatelského plánu dle požadavků MAS) – 

MAS Královská stezka – IROP – Sociální podnikání III. – 13. výzva MAS. 

 

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

Návrh usnesení: 

 

Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP včetně souvisejících dokumentů a administraci 

výzev MAS z programů OPZ, OPŽP a PRV. 

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

 

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

– naplňování SCLLD) 

Shrnutí roku 2019 - MAS Královská stezka, která je realizátorem projektu Místní akční plány 

vzdělávání II pro ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod realizuje v projektu řadu 

zajímavých aktivit. V průběhu roku 2019 proběhly např. semináře „Polytechnické vzdělávání 



 
  
v MŠ“, seminář „Děti Online“, seminář s tématem pro rodiče „Přetěžování dětí mnoha kroužky“ a 

„Rodič není sluha“, dvoudenní seminář pro pedagogy na kritické myšlení. Učitelé a děti se účastní 

autorských čtení. Nechyběla exkurze pro pedagogy na Scio školu a na MŠ a speciálně pedagogické 

centrum v Jihlavě, čerpání příkladů dobré praxe na Waldorfské škole v Pardubicích, ZŠ Staňkově 

v Brně a v ZŠ a praktické škole v Hustopečích. 

Od nového školního roku probíhá také workshop řemeslných dovedností. Pro velký úspěch se 

opětovně uskutečňuje sdílení rodilého mluvčího na školách a spolupráce s Muzeem Vysočiny. 

Vzdělávací akce jsou plánovány až do roku 2022. Veškeré informace jsou k nalezení na webu 

http://kralovska-stezka.cz/mistni-akcni-plany/map-ii/ a na facebookových stránkách MAP 

Havlíčkobrodsko a Světelsko. 

 

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. Realizaci projektu koordinovala MAS Královská stezka 

v partnerství s městem Havlíčkův Brod a s městem Světlá nad Sázavou. Hlavním cílem projektu 

bylo stanovení priorit v oblasti rozvoje sociálních služeb 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. Dokumenty 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. 

 

3. Příprava kulturních, společenských a dalších akcí (Čistá řeka Sázava, Cyklovýlet, 

Gastronomický festival) 

Rok se s rokem sešel a je tu 11. ročník akce Čistá řeka Sázava. Letošní termín vychází na datum 

30. 3. – 4. 4. 2020, přičemž v týdnu čistí školy a sobota, 4. duben, je určena dobrovolníkům. Všichni, 

kdo se akce zúčastní, budou odměněni upomínkovým předmětem a občerstvením. Více informací 

o možnosti čistit, o úsecích, začátku akce a organizačních pokynech, jsou uvedeny na webových 

stránkách http://cista-sazava.cz/ nebo na facebooku Čistá řeka Sázava na Vysočině. 

 

16. května je v plánu další Cyklovýlet nejen po krásách území MAS Královská stezka. Plakát bude 

rozeslán do území. 

 

Na Gastronomický festival se můžou příchozí letos těšit v termínu 13. 6. 2020. Program vyplní 

dechová kapela Vysočinka, pan Lukáš Čapek s kuchařskou show, několikanásobný barman roku 

Václav Abraham (ukázka barmanské exhibice rozšířená o ohnivé vystoupení), v podvečer zahraje 

kapela Rebel, večer zakončí kapela Telegraf rock. V průběhu celého dne proběhne několik soutěží 

pro děti, účastníci se budou moci zabavit v Hopsej aréně, dílně se dřevem, v dětském koutku apod. 

Další vystoupení  a program jsou v jednání. 

 

 

 

 

http://kralovska-stezka.cz/mistni-akcni-plany/map-ii/
http://kralovska-stezka.cz/plany-socialnich-sluzeb/sprss-havlickuv-brod/
http://kralovska-stezka.cz/plany-socialnich-sluzeb/sprss-havlickuv-brod/
http://cista-sazava.cz/


 
  
4. Valná hromada a Plénum zakladatelů, partneři MAS 

V rámci SR a PV probíhá příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávají se 

společné body a další vývoj organizace včetně plánovaných činností pro rok 2020. 

Pan Charouzek uvádí, že nezisková organizace Občanské sdružení vilémovské boubelky jsou 

v likvidaci, a proto je nutné vyřadit je ze zakladatelů a partnerů MAS. V souvislosti se změnou 

zakládací listiny byli osloveni další zakladatelé s možností převedení práv na město Habry. 

Neznamená to vyloučení z území MAS, nýbrž snížení administrace s působením o.p.s. Nikdo další 

neměl zájem být ze zakladatelů vymazán. Dále také s ohledem na směrnici Vznik a zánik místního 

partnerství je navrženo, aby z partnerů byli vyřazeni pro opakovanou neúčast na VH, 

nekomunikaci s MAS či z dalších důvodů partneři: Občanské sdružení vilémovské boubelky 

(zájmová skupina Podpora společenského života), Nadační fond Aktivní ženy na venkově 

(zájmová skupina Podpora společenského života), František Pazderka (zájmová skupina 

Podnikání). 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje zánik práv zakladatele u Občanského sdružení vilémovské boubelky. 

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

Programový výbor bere na vědomí zánik práv zakladatele u Občanského sdružení vilémovské 

boubelky. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Správní rada bere na vědomí zánik místního partnerství u Občanského sdružení vilémovské 

boubelky, Nadačního fondu Aktivní ženy na venkově a Františka Pazderky. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Programový výbor schvaluje zánik místního partnerství u Občanského sdružení vilémovské 

boubelky, Nadačního fondu Aktivní ženy na venkově a Františka Pazderky. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

 

5. Hospodaření Královské stezky o.p.s., MAS za rok 2019 

Před konáním SR a PV proběhlo jednání Dozorčí rady a Monitorovací komise, kdy se kontrolovalo 

hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2019 a hospodaření MAS za rok 2019. Prošly se 

všechny etapy roku 2019, kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví 

Královské stezky o.p.s.  a MAS vede externě paní Ivana Šimonová.  

Stav hospodaření a navržení schválení hospodaření o.p.s. a MAS přednese předseda DR a MK 

v rámci konání Valné hromady. 



 
  
Audit za rok 2019 je prováděn panem Ing. Jiřím Jarkovským za auditorskou společnost Účty spol. 

s.r.o. Nebyly shledány žádné nedostatky. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2020 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. Jiřího 

Jarkovského. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2020 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. 

Jiřího Jarkovského. 

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

6. Aktuality 

Pan Charouzek dále zmiňuje blížící se semináře na téma Chytrý venkov, které budou představeny 

podrobněji v rámci VH a PZ a zároveň se zmiňuje o nastavení jednotlivých operačních programů 

v novém programovém období 2021 – 2027. 

Pan Charouzek informuje o záměru provozu kavárny v Habrech jako sociálního podniku. Projekt 

bude podán do Operačního programu Zaměstnanost a žadatelem bude samotná Královská stezka 

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

zástupci) a Dozorčí rada sociálního podniku (3 zástupci). Správní radě byl představen doplněný 

Statut Královské stezky o.p.s. s novým rozložením organizační struktury o.p.s., tedy vznik nové 

organizační složky Sociálního podniku, jeho orgánů a principů jeho fungování. Po schválení bude 

Statut mezi zapsanými dokumenty na Rejstříkovém soudu v Hradci Králové. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje podání projektového záměru Královská stezka o.p.s. kavárny v Habrech 

jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 4 567 000 Kč do Operačního 

programu Zaměstnanost a navrhované rozložení orgánů organizační složky o.p.s. Sociálního 

podniku. Zároveň schvaluje nové znění Statutu Královské stezky o.p.s. a souhlasí se změnami, 

které Statut obsahuje. 

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

Programový výbor bere na vědomí podání projektového záměru Královská stezka o.p.s. kavárny 

v Habrech jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 4 567 000 Kč do 

Operačního programu Zaměstnanost navrhované rozložení orgánů organizační složky o.p.s. 

Sociálního podniku. Zároveň bere na vědomí nové znění Statutu Královské stezky o.p.s. a souhlasí 

se změnami, které Statut obsahuje. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

 



 
  
7. Dotazy a diskuze 

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

komise ukončeno před 17. hodinou. 

 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady a Programového výboru dne 3. 3. 2020 od 16:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele 

pana Štěpána Kreuzmanna.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

ověřovatele pana Štěpána Kreuzmanna. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

3. Programový výbor schvaluje znění Záznamu k realizaci a narovnání znění (hodnot) 

v rámci KL pro věcné hodnocení. 

4. Programový výbor odsouhlasuje konečnou podobu výzvy, včetně veškeré související 

dokumentace (hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, 

hodnotící kritéria pro věcné hodnocení, doplněnou osnovu Podnikatelského plánu dle 

požadavků MAS) – MAS Královská stezka – IROP – Sociální podnikání III. – 13. výzva MAS. 

5. Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP včetně souvisejících dokumentů a 

administraci výzev MAS z programů OPZ, OPŽP a PRV. 

6. Správní rada schvaluje zánik práv zakladatele u Občanského sdružení vilémovské 

boubelky. 

7. Programový výbor bere na vědomí zánik práv zakladatele u Občanského sdružení 

vilémovské boubelky. 

8. Správní rada bere na vědomí zánik místního partnerství u Občanského sdružení 

vilémovské boubelky, Nadačního fondu Aktivní ženy na venkově a Františka Pazderky. 

9. Programový výbor schvaluje zánik místního partnerství u Občanského sdružení 

vilémovské boubelky, Nadačního fondu Aktivní ženy na venkově a Františka Pazderky. 

10. Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2020 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. 

Jiřího Jarkovského. 

11. Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2020 firmu Účty spol. s.r.o. pana 

Ing. Jiřího Jarkovského.  

12. Správní rada schvaluje podání projektového záměru Královská stezka o.p.s. kavárny 

v Habrech jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 4 567 000 

Kč do Operačního programu Zaměstnanost a navrhované rozložení orgánů organizační 

složky o.p.s. Sociálního podniku. Zároveň schvaluje nové znění Statutu Královské stezky 

o.p.s. a souhlasí se změnami, které Statut obsahuje. 

13. Programový výbor bere na vědomí podání projektového záměru Královská stezka o.p.s. 

kavárny v Habrech jako sociálního podniku s principy sociálního podnikání ve výši cca 

4 567 000 Kč do Operačního programu Zaměstnanost navrhované rozložení orgánů 

organizační složky o.p.s. Sociálního podniku. Zároveň bere na vědomí nové znění Statutu 

Královské stezky o.p.s. a souhlasí se změnami, které Statut obsahuje. 



 
  

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

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

Štěpán Kreuzmann………………………………………… 


