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Zasedání Správní rady Královské stezky dne 3. 9. 2015 od 16:30 hodin 

Zapisovatel: Gustav Charouzek 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2: Petr Zadina 

Omluven:  -  

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:30 hodin paní předsedkyní Královské stezky o.p.s. – 

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 pana Petra Zadinu. Zapisovatelem 

Gustava Charouzka. 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 pana Petra Zadinu. Zapisovatelem Gustava 

Charouzka.  

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

Program: 

1. Standardizace 

MAS čeká na připomínky ke standardizaci.  

2. Finance a čerpání úvěru, proplacení projektů 

MAS čeká na proplacení dotace z projektů spolupráce Národní pohádky a pověsti – poklady národní 

identity a tradic, a z projektu spolupráce MASky Spolu. Poté by měly být finance vyrovnány. 

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Strategie bude zaslána k nezávislému posouzení na MMR. Předložení finální strategie včetně 

implementační části v listopadu 2015 (předtím konání Valné hromady).  

4. MAPY (ORP Světlá nad Sázavou, ORP Havlíčkův Brod) 

Královská stezka o.p.s. bude žadatelem a nositelem projektu u obou ORP. V rámci projektu budou 

vytvořeny pracovní týmy a stanoveni partneři. Vyhlášení výzvy se předpokládá na v září 2015. Příjem 
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žádostí od října do listopadu. Do pracovního týmu musí být přijati odborníci na dané oblasti, kteří 

mají i konkrétní zkušenosti, které budou dokládány v životopisu.  

Návrh usnesení: 

Královská stezka o.p.s. bude zpracovatelem MAP pro ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou. 

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

5. Personální zajištění o.p.s. a MAS 

Pohovor Ivona Majerová 

- Nastoupí na základě dotovaného pracovního místa na 6 měsíců, během kterých se bude 

zaučovat. Ivona Majerová má dokončenou vysokou školu na regionální rozvoj. Nástup od 

1.10.2015.  

Karolína Ortová: úřad práce – dotované pracovní místo na 6 měsíců, nástup od 1.10.2015.  

6. Gastronomické festivaly – ohlasy 

Havlíčkův Brod – ohlasy: 

- Běžný festival, který v Havlíčkově Brodě zapadl do běžných akcí a nebyl i vzhledem k počasí 

nijak zvlášť úspěšný. Bohužel ani z finančního hlediska nebyla akce úspěšná. 

Habry – ohlasy: 

- Ohlasy na festival v Habrech byly velice kladné a je zájem na realizaci dalšího festivalu.  

7. Rozvojové strategie obcí 

Aktuálně zpracování strategie pro Příseku, Habry a Golčův Jeníkov. Královská stezka je nyní vytížená a 

nebude přijímat další požadavky na zpracování strategií rozvoje obce, vyjma strategie pro 

mikroregion Haberska.  

8. Kulturní akce 

Průběh kulturních akcí v létě 2015. 

9. Plán roku 2016 

Pořádání čisté řeky Sázavy, gastronomického festivalu v Habrech 18.6.2016.  

Výzvy na MAS. 

10. Projednání strategie spolupráce obcí 

Na Správní radě byla projednána Strategie spolupráce obcí MAS Královská stezka, která byla 

přednesena na II. kulatém stole a před předložením Správní radě finalizována na základě usnesení:       
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"Starostové obcí z území MAS Královská stezka berou na vědomí Strategii spolupráce obcí MAS 

Královská stezka a ukládají manažerovi Lucii Růžičkové jeho nezbytnou finalizaci před schválením 

výkonným orgánem MAS Královská stezka".  

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje Strategii spolupráce obcí MAS Královská stezka v rámci projektu  MAS jako 

nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.  

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

11. Diskuse 

Závěr 

 

 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 3. 9. 2015 od 16:30 hodin: 

 

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

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a pana Petra Zadinu. Zapisovatelem 

Gustava Charouzka.  

2. Královská stezka o.p.s. bude zpracovatelem MAP pro ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad 

Sázavou. 

3. Správní rada schvaluje Strategii spolupráce obcí MAS Královská stezka v rámci projektu MAS 

jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.  

 

 

Zapisovatel – Gustav Charouzek ………………………………………….. 

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

                   Petr Zadina……..………………………………………… 


