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Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 18. 4. 2015 od 13:45 hodin 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

Ověřovatel 1: Petr Bárta 

Ověřovatel 2:  Petr Zadina 

Omluven: Aneta Prchalová, Lenka Arnotová, Bohuslav Mazánek 

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 13:45 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 členů 6 Správní rady. Správní rada je 

usnášeníschopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli pana Petra Bártu a pana Petra Zadinu. Zapisovatelem slečnu 

Karolínu Ortovou. 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 Petra Zadinu. Zapisovatelem slečnu 

Karolínu Ortovou.  

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

Program: 

1. Standardizace a struktura organizace 

Nová struktura organizace je platná dle statutu Královské stezky o.p.s. včetně organizační 

složky MAS.  

Dle instrukcí doplnění na krajský soud v Hradci Králové se odstupující zakladatelé vzdávají 

svých práv a povinností a převádějí je na město Habry (smlouvy o převodu). Doplnění na 

rejstříkový soud musí být podáno do 30.4.2015.  

Standardizace MAS bude podána s předpokladem do konce dubna. Nyní se finalizují poslední 

dokumenty ke standardizaci.  

Příjem strategií se předpokládá na podzim letošního roku.  

2. Finance na rok 2015 a aktuální stav (úvěr) 

Královská stezka o.p.s. podepsala smlouvu na prodloužení úvěru ve výši 1 200 000 Kč. 

Smlouva byla podepsána 16.4.2015.  
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Zatím nebyla proplacena poslední etapa loňského roku 2014 a projekt spolupráce Food 

festivals.  

V červnu se budou podávat vyúčtování projektů spolupráce Národní pohádky a pověsti a 

MASky spolu.  

3. Gastronomické festivaly 

Aktuálně jsou připravovány 2 gastronomické festivaly – 13.6. v Havlíčkově Brodě a 27.6. 

v Habrech. Na oba festivaly se snaží MAS zabezpečit dostatečné finanční prostředky pro 

organizaci.  

Nyní jsou podepisovány smlouvy a dohody o účastech vystupujících a prezentujících ve 

stáncích. V průběhu začátku května by měl být finalizován program obou festivalů a 

připraveny plakáty pro distribuci do celého území.  

4. Kancelář MAS 

Kancelář Královské stezky o.p.s. bude přestěhována do vedlejší místnosti v Habrech v budově 

městského úřadu (1. patro). Stěhování bude probíhat na přelomu dubna a května 2015.  

5. Projekty spolupráce 

Nyní probíhají realizace 2 projektů spolupráce. Oba budou uzavřeny v červnu 2015 a bude 

předloženo vyúčtování. 

6. SCLLD 

Odevzdání SCLLD na podzim letošního roku (viz bod výše). Nyní probíhá schvalování na 

obcích – obecních zastupitelstvech (souhlas s realizací).  

7. Rozvojové strategie obcí 

Královská stezka o.p.s. pracuje na zpracování rozvojových strategií obcí. Aktuálně jsou již 3 

zpracovány a 3 rozpracovány. Až budou dokončeny, proběhne ještě oslovení dalších obcí 

v území.  

8. Diskuse 
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Usnesení ze zasedání Správní rady dne 18. 4. 2015 od 13:45 hodin: 

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

1. Ověřovatele zápisu pana Petra Bártu a pana Petra Zadinu, zapisovatelem slečnu Karolínu 

Ortovou. 

 

 

 

Zapisovatel – Karolína Ortová ………………………………………….. 

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

           Petr Zadina……………………………………………… 


