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Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. 

dne 30. 11. 2017 od 15:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2: Aneta Tomová 

Omluven:  

Zasedání Správní rady bylo zahájeno 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 7 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou. 

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: 

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou. Zapisovatelem 

paní Lucii Šulcovou.  

Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

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

16. 11. skončila výzva a příjem žádostí v OP Zaměstnanost – Opatření Rodina a mladí, kam se 

přihlásili 2 žadatelé v celkové výši způsobilých výdajů 923 650 Kč. Nyní probíhá na MAS 

kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. 

20. 11. skončila výzva a příjem žádostí v IROP – Opatření Doprava, do níž se přihlásilo 5 žadatelů 

v celkové výši způsobilých výdajů 6 669 832,03 Kč. Žadateli jsou obec Bojiště, Rozsochatec, 

Hněvkovice, Okrouhlice a Ledeč nad Sázavou. 

V průběhu jsou další dvě výzvy IROP – Podpora bezpečnosti a Sociální podnikání, přičemž 

příjem žádostí v rámci Podpory bezpečnosti končí 4. prosince, Sociální podnikání bylo spuštěno 

27. 11. 
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Výzvu z Programu rozvoje venkova se MAS chystá vyhlásit v lednu roku 2018, a budou to Fiche 

Podnikání a cestovní ruch, Zpřístupnění přírody, Potravinářství a nakonec i Zemědělství.  

Představení dotačních možností probíhá jak osobně, tak prostřednictvím místních novin, Listů, 

webových stránek a sociálních sítí. Žadatelé začínají intenzivně konzultovat svoje záměry. 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů OPZ a IROP a přípravu výzev 

PRV.  

Pro:  7 Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

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

dalších výzev, komunikace s obcemi a dalšími žadateli) 

Ve středu 22. listopadu proběhlo schválení celého dokumentu MAP Řídícími výbory v obou ORP 

(Světlá nad Sázavou i Havlíčkův Brod). Projekt končí v lednu. Na začátku roku 2018 MAS bude 

žádat do projektu navazujícího MAP II a Implementace MAP (realizace projektů zanesených 

v akčním plánu). Jako žadatel a zpracovatel byla MAS schválena oběma ORP, městy Havlíčkův 

Brod, Světlá nad Sázavou. Zapojení Královské stezky bylo odsouhlaseno Správní radou 21. 9. 

2017. 

V současné době probíhá realizace projektů „Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP 

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

Jedná se o vytvoření dokumentu, který má danou strukturu a bude zahrnovat jednotlivé potřeby 

všech poskytovatelů sociálních služeb působící na území ORP. Ustanovení skupin… 

Chystané a vyhlášené výzvy byly dále představeny na zasedání Mikroregionu Ledečska. 

Ve dnech 13. – 14. listopadu navštívili území MAS Královské stezky starostové z Olomouckého 

kraje, kteří přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou zrealizovaných projektů minulého 

období. Celkem 30 účastníků zhlédlo projekty v Horní Pasece, Kozlově, Vilémovicích, Ledči nad 

Sázavou a Vepříkově. Pondělní večer jim byly odprezentovány další projekty v území za období 

2007 – 2014 a činnost MAS. Účastníky hostil Hotel Kaskáda a s programem byli spokojeni. 

Královská stezka o.p.s. v současné době také zpracovává 2 žádosti – pro obce Sázavka a 

Zvěstovice - do národního dotačního titulu MMR Program obnovy a rozvoje venkova.  

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

Gastronomický festival – příprava na rok 2018) 

Již začala příprava akcí. Na akci Čistá řeka Sázava byla schválena žádost na finanční příspěvek na 

realizaci městem Havlíčkův Brod. Na Gastronomickém festivale vystoupí určitě kapely Jižani 

(dechová kapela) a večer kapela k zábavě VOSA rock. Další program je v jednání. Shání se také 

finanční prostředky. 
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4. Destinační management 

Krajský úřad se snaží pokrýt kraj Vysočina destinačními agenturami, které zajistí propagaci 

území. Podpora vzniku destinačních agentur by měla být zajištěna dotací od MMR a také 

podporou Kraje. Zatím je k dispozici pouze návrh konceptu. 

5. Dotazy a diskuze 

Pan Šíma se doptává na aktivitu Vysočina Tourism, je otázkou, zda realizovat na území Kraje, 

potažmo MAS, pokud náplň destinační agentury bude stejná. Martin Sedlák zmiňuje ČHK 

(Českou hospodářskou komoru) – zájem o zapojení, kvituje zapojení MAS jako aktivitu do 

budoucna pro zajištění finančních prostředků. Pavlína Nermutová dodává, že je hotová databáze 

kulturních subjektů regionu vytvořená pro Kraj Muzeem Vysočina. Projekt má danou 

udržitelnost a bylo by možné ho využít jako podklad. Seznam visí na stránkách Kraje, není však 

aktualizován a přehledy nevyužité. 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 30. 11. 2017 od 15:30 hodin: 

Správní rada Královské stezky o.p.s. po projednání: 

1. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Luďka Šímu a paní Anetu Tomovou, zapisovatelem 

paní Lucii Šulcovou. 

2. Bere na vědomí administraci výzev MAS z programů OPZ a IROP a přípravu výzev PRV.  

 

 

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

                                Ověřovatelé – Luděk Šíma…..………………………………………… 

Aneta Tomová……………………………………………… 
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