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Zápis ze zasedání Správní rady 11. 11. 2013 od 16:00 hodin ve společenské 

místnosti v Radostíně 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

Ověřovatel 1: Petr Zadina 

Ověřovatel 2: David Šimánek 

Omluven:  Václav Vacek 

Zahájení zasedání Správní rady 

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

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

prezenční listiny přítomných členů Správní rady konstatovala, že je přítomno 6 členů Správní rady a 

Správní rada je tak usnášení schopná. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Zadinu a pana Davida Šimánka, 

zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla 

dána možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování o navržených ověřovatelích a zapisovateli: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrhy na ověřovatele a zapisovatele byly schváleny.  

Schválení programu 

Předsedkyně MAS seznámila přítomné s návrhem programu. Před hlasováním byla dána možnost 

členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Hlasování o schválení programu: 

Pro: 6   Proti:0   Zdržel se:0 

Program byl odhlasován. 

Program: 

1. Aktuality 

Úvěr – na konci listopadu končí smlouva o poskytnutí úvěru, prodloužení smlouvy.  

Hlasování o prodloužení úvěru: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Prodloužení úvěru bylo schváleno členy Správní rady. 

Proplacení projektu Cestujícího kinematografu – byl proplacen.  
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Panu Charouzkovi končí ke konci roku 2013 pracovní smlouva. Návrh na prodloužení smlouvy 

na další rok, tedy rok 2014. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh na prodloužení pracovní smlouvy byl přijat. Na příští Správní radu bude připraven 

dodatek.  

2. Konference Venkov 2013  

Konference Venkov 2013 proběhla od 1. 10. 2013 do 3. 10. 2013 v Hranicích v Olomouckém 

kraji. Konference se účastnilo více jak 400 českých i zahraničních účastníků. Výstupem 

z Konference je i fakt, že bude usilováno o podpis memoranda mezi ministerstvy pro místní 

rozvoj, životního prostředí a zemědělství o využití prostředků převedených z evropského 

zemědělského fondu do kohezních fondů EU ve prospěch infrastruktury obcí. Pro budoucí 

operační programy se na základě dohody ve Špindlerově Mlýně, potvrzené v Bukovanech u 

Kyjova, považuje 50 miliard korun v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (přes MAS) 

– dále 60 miliard korun v rámci integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro rozvojové 

regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR, 100 miliard korun v rámci ITI všech 

krajů a 40 miliard v rámci integrovaných plánů rozvoje území pro města nad 25 000 obyvatel 

a přilehlé oblasti.  

Další výstupy z Konference: 

- Posílení zaměstnanosti a udržení služeb na venkově 

- Zvýšení cílené a systémové podpory subjektů, které se zabývají tvorbou pracovních 

příležitostí na venkově 

- Změna volebního systému pro komunální volby tak, aby se posílily většinové prvky 

- Posílit dosavadní spolupráci obcí 

- Snížit hranici 1000 obyvatel pro vznik nových obcí 

- Podpora regionální potraviny a regionální značky…. 

3. Bílá místa v MAS – aktuální stav 

MAS v měsíci říjnu objela všechny obce v území, které tvoří bílá místa – Ovesná Lhota, 

Druhanov, Vlkanov, Trpišovice, Bartoušov, Vysoká, Hurtova Lhota. Z obcí zatím nepřišly 

odpovědi (pouze ze Světlé nad Sázavou – přistoupili), zda-li obce vstoupí, pouze z Vysoké 

přišla informace o tom, že zastupitelstvo obce jednohlasně odmítlo vstup do MAS. Na 

ostatních obcích se budou přistoupení obcí projednávat na nejbližších zastupitelstvech.  

4. Složení orgánů v roce 2014 

Plnění úkolu z minulé Správní rady – návrhy na nové členy Správní rady a dalších orgánů + 

pracovních skupin 

- Členové ochotnického souboru Mimochodem (Ledeč nad Sázavou) 

- Horní Krupá – Farní sbor Českobratrské církve evangelické – někdo ze sboru? 

- Pokud přistoupí Nová Ves u Světlé nad Sázavou člen SDH ? 

- Jan Šrámek – Uhelná Příbram (obchodník) 

5. Nová strategie (pracovní skupiny) 

Návrhy na členy pracovních skupin k nové místní rozvojové strategii (ISRÚ)… 

Návrh na otevřené jednání a připomínkování – připraví zaměstnanci MAS. Návrh na 18. 12. 

2013 v Habrech od 16:30.  

6. Finalizace projektu Jelení studánky 



Královská stezka o.p.s. 

Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 

IČO: 27521702 

www.kralovska-stezka.cz 

kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322 

 

MAS ve spolupráci s Mgr. Davidem Šormem finalizme naučnou stezku Jelení studánka – místo 

odpočinku a usmíření. Za týden budou instalovány naučné tabule, lavičky, lávka, odpadkový 

koš, grafické náplně tabulí jdou do tisku a zbývá dokončit administraci dokladů 

k závěrečnému vyhodnocení celé akce. Poté bude stezka slavnostně otevřena.  

7. Školení k novému ISRÚ (MRS) 

MAS se dnes zúčastnila školení k novému MRS v Okříškách – školitel pan Jakub Mareš ze 

společnosti Because a zúčastní se ještě jednoho školení v Luhačovicích. Školení a 

problematika MRS by měla MASkám napomoci při tvorbě strategie – jsou probírány 

konkrétní příklady, návrhy vizualizace grafů a zpracování dat atd. Školení a náklady s nimi 

spojené jsou hrazené z krajské dotace (dotace pro MAS kraje Vysočina – 30 000 Kč).  

8. Problematiky Žádosti o proplacení 

MAS nyní uzavírá velké množství Žádostí o proplacení. Bohužel s většinou žadatelů není 

dobrá komunikace, schůzky nechávají na poslední chvíli, nemají dobře nebo vůbec 

připravené podklady a neakceptují výzvy MAS k průběžným schůzkám při realizaci projektu. 

Je tedy návrhem, aby MAS uspořádala školení pro žadatele, kteří budou proplacení 

předkládat v příštím roce tak, aby se vyvarovali chyb a nedostatků v projektu.  

9. Projekty spolupráce 

MAS doplnila přílohy k projektům spolupráce, které si vyžádal SZIF. Nyní se bude po doplnění 

příloh čekat na výzvu k podpisům Dohod a budou připravovány další podklady. Po podpisu 

Dohod budou organizovány jednotlivé pracovní setkání k projektům spolupráce.  

10. Valná hromada, Dozorčí rada 

Návrh MAS uspořádat Valnou hromadu a Dozorčí radu až v březnu 2014. V té době již bude 

mít MAS uzavřeno účetnictví a bude znát hospodářský výsledek. Také by v té době mělo být 

více známo o novém programovém období a operačních programech a MAS by tak mohla 

lépe členy informovat o aktuálním dění. 

MAS předkládá tento návrh na konání Valné hromady v březnu (25.3.) 2014 Správní radě pro 

odsouhlasení: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen.  

11. Poplatek na obyvatele Lipnice nad Sázavou 

Poštou přišel oficiální dopis od starosty města Lipnice nad Sázavou o prominutí poplatku na 

obyvatele z důvodu zadlužení obce. 

Hlasování o prominutí poplatku na obyvatele ve výši 5 368 Kč.  

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Prominutí poplatku na obyvatele bylo schváleno.  

12. Dotazy a diskuse 

Prosba zaměstnanců MAS Královské stezky – zasílání pozvánek na kulturní akce na email 

Královské stezky – kralovska-stezka@centrum.cz . Kulturní akce z Vaší obce ale i pozvánky 

okolních obcí, které Vám byly zaslány a jsou na území MAS.  

Ukončení zasedání Správní rady 

mailto:kralovska-stezka@centrum.cz
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Předsedkyně MAS po projednání všech bodů schváleného programu poděkovala všem přítomným 

členům Správní rady a ukončila zasedání v 17:30 Příští zasedání se bude konat dne 18. 12. 2013 od 

15:00 hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne 11.11.2013.  

  


