
 

 

 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 28. 5. 2019 od 15:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Petr Zadina 

Ověřovatel 2: Martin Sedlák 

Omluven: Petr Bárta 

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:30 hodin paní předsedkyní SR Jaroslavou Dvořákovou. 

Předsedkyně konstatovala, že zasedání byla řádně svolána. Paní Dvořáková dále konstatovala, že 

podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Správní rady. Správní rada je usnášení schopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Zadinu a jako druhého ověřovatele Martina 

Sedláka. 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 Petra Zadinu a jako druhého ověřovatele Martina 

Sedláka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

Program: 

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

Od 28. 2. do 14. 4. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy Operačního programu 

Zaměstnanost, která byla zaměřena na podporu zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu 

práce. Do této výzvy se přihlásili dva žadatelé. 

 

Dále byla od 4. 3. do 7. 4. 2019 otevřena výzva v rámci IROP (Integrovaný regionální operační 

program) podporující infrastrukturu v  Sociálních službách. Přijaty byly 3 projekty – všechny 

zaměřeny na pořízení automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb v regionu. 

Plánované výzvy z IROP do konce roku 2019, které budou průběžně vypisovány – Sociální 

podnikání, Zázemí pro vzdělávání, Cyklodoprava a terminály. Z Operačního programu 

Zaměstnanost to bude - Sociální podnikání, Rodina a mladí III.  

 

Od 20. 2. 2019 je stále vypsána výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 

Obnova krajiny a její využití – zeleň v intravilánu. Příjem žádostí je umožněn až do 10. 9. 2019. 

Veškeré podmínky je možno konzultovat se zaměstnanci MAS či s AOPK. 

 



 

 

Do 3. výzvy Programu rozvoje venkova se přihlásilo 9 žadatelů, nyní probíhá administrativní 

kontrola na SZIF. Další výzva z Programu rozvoje venkova se předpokládá na leden 2020. 

Návrh usnesení: 

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

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

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

dalších výzev) 

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

Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod. Na základě podnětů z pracovních skupin se 

naplánovaly další zajímavé aktivity, exkurze a semináře. V dubnu proběhl jubilejní 10. ročník 

akce Čistá řeka Sázava na Vysočině, který se pojil s výtvarnou soutěží pro žáky prvního stupně 

ZŠ. Do soutěže se mohly zapojit jak celé kolektivy, tak jednotlivci za celou třídu. Téma výtvarné 

soutěže bylo jasné – Čistá řeka Sázava a příroda. Nejlepší výkresy pak byly odměněny při 

slavnostní vernisáží v Cafe-art OKO v Havlíčkově Brodě. Měsíc duben také patřil autorskému 

čtení s paní Spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Autorské čtení bylo zaměřeno na žáky MŠ a 1. 

stupně ZŠ, ale také na pedagogy, kteří měli šanci zjistit, jak vznikají knížky, co paní Pospíšilovou 

k psaní inspiruje a jak se snaží děti motivovat ke čtení a dalšímu poznávání. V dubnu a květnu 

školy využily jedinečné možnosti nechat se proškolit profesionálními záchranáři a příslušníky 

ozbrojených složek. Akce „aktivní obrana proti útočníkovi“ byla vedena nevšední, interaktivní a 

komplexní formou a instruktoři z Progress rescue řádně proškolili učitele i jejich žáky. Učitelé a 

žáci se například dozvěděli, jak se chovat v krizových situacích, a to včetně přítomnosti aktivního 

útočníka v budovách škol. Měsíc květen se však také nesl v rámci exkurzí pro naše pedagogy z 

ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou, kteří nejdříve navštívili Scio školu v Jihlavě a 

následně Waldorfskou školu v Pardubicích. 

 

MAS Královská stezka ve spolupráci s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb pokračuje 

v realizaci projektu Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod. Na 

jednáních pracovních skupin byly navrženy strategické cíle vznikajícího plánu sociálních služeb 

v regionu, zmíněna byla zejména potřeba podpory terénní pečovatelské služby a osobní 

asistence, vytvoření systému dostupného bydlení či nastavení udržitelného způsobu financování 

sociálních služeb. Z evropských dotačních programů již MAS podpořila několik projektů 

týkajících se sociální oblasti, např. vznik Adiktologické ambulance Kolpingovo dílo v Havlíčkově 

Brodě, sociálního podniku Cafe art OKO v Havlíčkově Brodě či komunitních center ve Vepříkově 

a Habrech.  

 

Příprava dalších výzev je zmíněna v bodu 1. 

 

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

Paní Šulcová informuje, že dne 8. 6. 2019 bude na Žižkově náměstí v Habrech živo a to nejen po 

stránce gastronomické, ale i po stránce sportovní. Letošní ročník obohatí program Sportovní 

organizace Wannado. Pod dohledem organizace Wannado si návštěvníci budou moci změřit síly 



 

 

na nafukovací překážkové dráze Ninja race. Malé i velké závodníky testuje v oblastech jako je 

síla, rychlost či obratnost. Během dne pak zazní tóny dechové kapely Věnovanky, HardFolkové 

kapely Tři tečky, a poprockové kapely La Sklerosa. Oslovit může kuchařská či barmanská show 

nebo vystoupení oddílu aerobiku TJ Sokol Habry. Zájemci budou moci aktivně vyzkoušet skákací 

boty, skákací hrady, tvořivé dílny se dřevem, stánky s rekvizitami. Do akce se zapojí i další 

partneři, kteří poskytnou rady ohledně životosprávy, vhodných sportovních aktivit pro děti, či 

vás u vybraných stánků zkrášlí. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

4. Informování o evaluaci 

Pan Charouzek seznamuje přítomné s vypracovanou evaluací – mid-term evaluace realizace 

SCLLD, která musí být odevzdána do 30. 6. 2019. Evaluace (hodnocení) realizace strategie CLLD 

je vypracována za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, 

způsobech a fungování implementace (realizace) strategie CLLD. Evaluace doplňuje monitoring, 

jehož prostřednictvím MAS sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční 

pokrok, věcný pokrok).  

Evaluace má vypracované 3 oblasti: 

- Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD 

- Oblast B – Relevance SCLLD 

- Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí vypracovanou mid-term evaluaci MAS Královská stezka, včetně 

všech částí (oblast A, B, C). 

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

5. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady ukončeno v 16:00. 

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 28. 5. 2019 od 15:30 hodin: 

Správní rada po projednání: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu Petra Zadinu a jako druhého ověřovatele Martina 

Sedláka. 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 vypracovanou mid-term evaluaci MAS Královská stezka, 

včetně všech částí (oblast A, B, C). 

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

Ověřovatelé – Petr Zadina………………………………………… 

Martin Sedlák………………………………………… 


