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Zasedání Správní rady MAS Královská stezka dne 2. 7. 2014 od 16:00 hodin 

Zapisovatel: Petra Rajterová 

Ověřovatel 1: Petr Bárta 

Ověřovatel 2: Bohuslav Mazánek 

Omluven:  -  

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:00 hodin paní předsedkyní MAS – Jaroslavou Dvořákovou. 

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

podle prezenční listiny je přítomno 9 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pan Petr Bárta a pan Bohuslav Mazánek. Zapisovatelem 

slečnu Petru Rajterovou. 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 Petra Bártu a pana Bohuslava Mazánka. Zapisovatelem 

slečnu Petru Rajterovou.  

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Finance (PRV, OPTP) 

OPTP bude vyčerpáno na celou částku 750 000 Kč. Konec projektu je 31. 8. 2014 a závěrečné 

vyúčtování musí být podáno do 21.9.2014. Předpokládá se, že peníze by měli být vyplaceny 

v listopadu až prosinci letošního roku.  

PRV – etapa – za loňský rok proplacena, proplacen projekt aktivní pohyb – cesta ke 

spolupráci. 

2. Zpráva o účetnictví 

Předsedkyně Správní rady spolu s místopředsedou a panem Petrem Zadinou prošli účetnictví 

za loňský rok. Nebyla shledána porušení či nedostatky v účetnictví loňského roku.  

Nová účetní vede hospodaření bez problémů a kontroluje doklady, než jsou předkládány na 

proplacení a vyúčtování.  Vedení  MAS je s novou účetní po roce velice spokojeno.  

3. Příprava Valné hromady 
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Během léta či září (nejdéle října) by měla proběhnout Valná hromada, která by schválila 

novou integrovanou strategii rozvoje území pro rok 2014 – 2020. Nebo je případně možnost 

svolat valnou hromadu až po ustavení nového zastupitelstva a nových starostů. Na Valnou 

hromadu je nutno připravit i další program, například o nových dotacích a programovém 

období či podobně zajímavém tématu pro starosty.  

4. Personální záležitosti 

Jana Holmanová rozvázala pracovní poměr (na základě dohody se zaměstnavatelem).  

Na dohodu o provedení práce byla přijata Petra Rajterová na opatření IV.1.1. a IV.2.1. Na 

OPTP nyní pracuje Gustav Charouzek, Veronika Kristejnová a Petr Havelík.  

Na opatření IV.1.1. pomáhá Tereza Mičíková. 

S paní Markétou Zušťákovou bylo vytvořeno DPP na červen z důvodu úhrady moderátorských 

služeb na Food festivalu.  

Na projektu Food festivalu (projekt spolupráce) dále pomáhá na DPP Kateřina Procházková.  

Karolína Ortová pomáhá jako dobrovolník. 

5. Projekty spolupráce 19. kolo 

Food festivals – úspěšně zrealizován Food festival v Havlíčkově Brodě dne 21.6.2014. O týden 

později spolupráce MAS s MAS Oslavka a MAS Rožnovsko na dalším gastronomickém 

festivalu v rámci projektu spolupráce – v Náměšti nad Oslavou. Nyní bude probíhat 

gastronomický festival ve Velké Británii (přelom července) a v říjnu v Zašové (u Rožnova pod 

Radhoštěm). Poté, a během léta, budou v rámci projektu dodělány ještě drobné výstupy 

(pexeso, kuchařka) a bude podáno vyúčtování. 

Pohádky – v rámci projektu spolupráce zrealizován multimediální workshop a divadelní 

workshop – oba úspěšně (realizace na Hradě v Ledči nad Sázavou). Nyní bude projekt 

pokračovat dalšími aktivitami (společný workshop všech spolupracujících MAS a jejich 

účinkujících v Dolních Studénkách, výjezdní představení v Hanušovicích). Projekt poběží až do 

příštího roku.  

Guide me – projekt je stále ve fázi příprav, z rumunské MAS chtějí často dokládat pro jejich 

ministerstvo překlady a materiály v anglickém jazyce. Dohoda o realizaci projektu musí být 

podepsána nejpozději do konce července. Poté bude projekt zahájen s jeho konkrétními 

aktivitami.  

6. SMS ČR 

MAS se zapojila do projektu Sdružení místních samospráv ČR – MAS jako nástroj spolupráce 

obcí pro efektivní chod úřadů (zaměření na starosty obcí a MAS). Má možnost v něm mít 
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pracovní úvazek 0,7. MAS bude muset v případě zapojení se do projektu nést míru 

spolufinancování (cca 150 000 Kč). 

V rámci projektu se bude monitorovat několik oblastí na území MAS – školství, sociální 

oblast, odpadové hospodářství – životní prostředí, povodňové plány, doprava, 

nezaměstnanost apod. 

Návrh usnesení: 

Správní rada souhlasí se vstupem do projektu SMS ČR a do jeho zapojení včetně 

spolufinancování. 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0,usnesení č.2 bylo přijato 

7. Nové skladovací prostory 

Prostory pro skladování pódia a dalšího vybavení ve Vilémově již nebudou od příštího roku 

možné. Starosta obce Radostín – pan Petr Zadina zajistil na příští rok prostory v Radostíně u 

pana Jana Fikara. Bude třeba řešit osobu, která bude vybavení půjčovat a vydávat.  

Bylo by třeba zajistit skladovací prostory i na multimediální vybavení a další techniku, kterou 

MAS používá na letní promítání a kulturní akce. 

8. Diskuse 
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Usnesení ze zasedání Správní rady dne 2. 7. 2014 od 16:00 hodin: 

 

Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. po projednání schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu pana Petra Bártu a pana Bohuslava Mazánka, zapisovatelem slečnu Petru 

Rajterovou. 

2. Správní rada souhlasí se vstupem do projektu SMS ČR a do jeho zapojení včetně 

spolufinancování. 

 

 

Zapisovatel – Petra Rajterová ………………………………………….. 

Ověřovatelé – Petr Bárta………………………………………… 

Bohuslav Mazánek………………………………………… 


