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Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka  

dne 21. 9. 2017 od 15:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: David Šorm 

Ověřovatel 2: Vlastimil Marušák 

Omluven: Luděk Šíma 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno před jednáním Správní rady o.p.s. v 15:30 hodin 

paní předsedkyní Královské stezky o.p.s. a zároveň předsedkyní organizační složky MAS – 

Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní 

Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Programového 

výboru. Programový výbor je usnášeníschopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Davida Šorma a pana Vlastimila Marušáka. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Davida Šorma a pana Vlastimila Marušáka. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

Program: 

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

Projekt Operačního programu Zaměstnanost– „Komunitní centrum Krupská škola“ je nyní ve 

stavu ověření závěrečné způsobilosti na MPSV, v samé fázi se nachází projekty IROP - NKP SH 

Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech a projekt Rekonstrukce střešního pláště 

Štáflova chalupa. Z Programu rozvoje venkova bylo doplněno zatím 9 žádostí po výzvě SZIF 

k doplnění neúplné dokumentace a čeká se na zbylé žádosti k doplnění před podpisem Dohody. 

Administrace na ŘO se zpožďuje a prodlužují se lhůty. 

Na podzim 2017 má MAS připraveny k vyhlášení 3 výzvy z IROP – Doprava, Podpora 

bezpečnosti a Sociální podnikání, 2 výzvy z OPZ – opatření Sociální služby, do kterých se chystá 

přihlásit znovu nepodpořený žadatel z minulé výzvy a opatření Rodina a mladí. Výzvu 

z Programu rozvoje venkova se MAS chystá vyhlásit ihned po aktualizaci Pravidel na MZe – 
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přelom roku 2017 – 2018, a budou to Fiche Podnikání a cestovní ruch, Zpřístupnění přírody a 

Potravinářství.  

Pan Charouzek a paní Ortová představili jednotlivé aktivity daných opatření. Již má zájem 

několik potencionálních žadatelů. Pan Šorm se doptává na způsobilé výdaje aktivit Opatření a 

mladí., paní Moravcová dodává důležité informace k aktivitám tohoto opatření. Po ujasnění 

všech podmínek je dána možnost odsouhlasení vyhlášení výzev. 

Během září, října proběhne také setkání s obcemi v rámci konání zasedání Mikroregionu 

Ledečsko, kde jim budou představeny vyhlašované výzvy.   

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje vyhlášení výzev MAS z programů OPZ, opatření Rodina a mladí, 

Sociální služby, IROP, opatření Doprava, Podpora bezpečnosti, Sociální podnikání, včetně 

připravených podmínek a kritérií a také odsouhlasuje prozatímní přípravu výzev PRV.  

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

2. Plán činností na následující období (MAP, komunitní (střednědobé) plány 

sociálních služeb, příprava dalších výzev, komunikace s obcemi a dalšími žadateli) 

Byla poskytnuta informace o tom, že v současné době se dokončuje zpracování Akčního plánu 

MAP, který bude zaslán na školská zařízení, plán bude odsouhlasen Řídícím výborem. Celý 

dokument MAP bude muset být odsouhlasen zřizovateli škol. Projekt končí v prosinci. 

Od listopadu letošního roku se bude moc Královská stezka přihlásit do projektu navazujícího 

MAP II a Implementace MAP (realizace projektů zanesených v akčním plánu).  

Návrh usnesení: 

Programový výbor bere na vědomí zapojení Královské stezky do projektu navazujícího MAP II a 

Implementace MAP. 

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

Pro ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou byly schváleny podané projekty k podpoře 

„Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou“ a „Podpora procesu 

plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod“. Žadatelem pro oba projekty je Královská 

stezka o.p.s. Realizace se předpokládá na podzim. Jedná se o vytvoření dokumentu, který bude 

mít danou strukturu a bude zahrnovat jednotlivé potřeby všech poskytovatelů sociálních služeb 

působící na území ORP. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor bere na vědomí realizaci střednědobých plánů – Podpora procesu plánování 

sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

Pro:  6 Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 
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3. Dotazy a diskuze 

Dotazy nejsou, jednání Programového výboru plynule přešlo do jednání Správní rady. 

 

Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 21. 9. 2017 od 15:30 hodin: 

Programový výbor MAS Královské stezky o.p.s. po projednání: 

1. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Davida Šorma a pana Vlastimila Marušáka, 

zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

2. Programový výbor odsouhlasuje vyhlášení výzev MAS z programů OPZ, opatření Rodina 

a mladí, Sociální služby, IROP, opatření Doprava, Podpora bezpečnosti, Sociální 

podnikání, včetně připravených podmínek a kritérií a také odsouhlasuje prozatímní 

přípravu výzev PRV.  

 

3. Bere na vědomí zapojení Královské stezky do projektu navazujícího MAP II a 

Implementace MAP. 

 

4. Bere na vědomí realizaci střednědobých plánů – Podpora procesu plánování sociálních 

služeb v ORP Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

 

 

 

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

                                Ověřovatelé – David Šorm…..………………………………………… 

Vlastimil Marušák……………………………………………… 
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