
 
  

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská 

stezka o.p.s. dne 16. 3. 2023 od 16:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Martin Sedlák 

Ověřovatel 2: Lubomír Pospíchal 

Omluven: Pavel Chlád 

Zasedání Správní rady a Programového výboru bylo zahájeno v 16:30 hodin panem předsedou SR 

Petrem Bártou. Pan Bárta konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Pan Bárta dále konstatoval, 

že podle prezenční listiny je přítomno 9 členů Správní rady a 7 členů Programového výboru. 

Správní rada i Programový výbor jsou usnášení schopné.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele pana 

Lubomíra Pospíchala. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele pana 

Lubomíra Pospíchala. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

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

Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele 

pana Lubomíra Pospíchala. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

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

Program: 

1. Místní akční plány vzdělávání (MAP II a MAP III), aktualizace Střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb 

Královská stezka o.p.s. úspěšně dokončila realizaci projektu Místní akční plány vzdělávání II pro 

ORP Světlá nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod. V projektu byl kladen důraz zejména na spolupráci 

a výměnu zkušeností pedagogických pracovníků, a to včetně jejich dalšího vzdělávání. Realizační 

tým připravil v roce 2022 mnoho zajímavých aktivit pro pedagogy, žáky a rodiče (semináře, 

workshopy, exkurze, divadla, přednášky apod.). Z projektu vznikla ve spolupráci s Muzeem 

Vysočiny v Havlíčkově Brodě Regionální učebnice Havlíčkobrodska a Světelska. Učebnice byla 

v průběhu jara představena školám prostřednictvím workshopů, pod vedením pracovníků Muzea 

Vysočiny Havlíčkův Brod. 



 
  
S příchodem nového školního roku přišel nový, respektive navazující projekt, zaměřený na 

podporu škol, školek a vzdělávacích zařízení zájmového i neformálního vzdělávání - Místní akční 

plány vzdělávání III, které jsou navazujícím projektem na Místní akční plány vzdělávání II.  I 

nadále jsou v běhu dva projekty, a to pro území ORP Havlíčkův Brod a pro ORP Světlá nad Sázavou. 

Délka trvání obou projektů je stanovena na 15 měsíců, tedy do listopadu roku 2023. Do projektu 

MAP III pro „Havlíčkobrodsko“ se zapojilo 36 školských zařízení a do projektu MAP III na 

„Světelsku“ se zapojilo 13 školských zařízení. V projektech bude kladen důraz především na 

strategické plánování, sběr potřeb škol a přípravu aktivit jednotlivých zapojených subjektů. 

V obou projektech je vytvořeno pět tematických pracovních skupin (čtenářství, matematická 

gramotnost, rovné příležitosti dětí a žáků, polytechnické vzdělávání a financování). Tyto skupiny 

jsou tvořeny především z pedagogických pracovníků, ale i ze zástupců z řad úřadů, obcí, 

neziskových organizací, středisek volného času a dalších organizací zabývajících se vzděláváním 

v území.  První schůzky pracovních skupin proběhly během listopadu. V listopadu se také 

uskutečnila ustavující jednání Řídících výborů, které jsou hlavním orgánem projektu.  

Ke svému konci dospělo už v roce 2019 více než dvouleté plánování podoby sociálních služeb 

v regionu Havlíčkobrodska a Světelska. Byl zpracován Akční plán na roky 2019 – 2020 upřesňující 

financování jednotlivých aktivit popsaných ve strategickém plánu. V roce 2022 byla zpracována 

aktualizace SPRSS pro ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou na roky 2022 – 2025. 

V rámci ní probíhala spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v regionu, zástupců měst a Kraje 

Vysočina. Plány byly schváleny orgány měst Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. 

2. Kavárna Na cestě a její provoz 

Kavárna Na cestě funguje v Habrech již dva roky. Od jejího otevření se urazila dlouhá cesta a 

pracovníci se neustále snaží vymýšlet nové dobroty. Sladkou novinkou je toffee dezert. Rozšířila 

se i nabídka slaného občerstvení, kromě toustů a chlebíčků je k dostání zapečená tortilla nebo 

humus se zeleninou. Na zahřátí je potom ideální moccacino, lahodná kombinace čokoládového 

sirupu, espressa a našlehaného mléka.  

Kavárna se i nadále zapojuje do místního dění prostřednictvím pořádání různých akcí pro 

veřejnost.  V únoru zde proběhla zábavná naučná přednáška pro děti o přezimujícím ptactvu, 

kterou pořádala Záchranná stanice Pavlov. Spolu s haberským Komunitním centrem se konal 

dětský den. Kavárna se také zapojila do dubnové akce „Ukliďme Habry“ a účastnila se již 

tradičního Gastronomického festivalu, který se konal v červnu na haberském náměstí. Koncem 

června se potom v kavárně odehrála přednáška „Historie Židů v Habrech“, která se konala ve 

spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.  Několik měsíců zde probíhala prodejní výstava 

fotoobrazů místních fotografů Květy Lutnerové a Martina Dubského. Stěny kavárny zdobily také 

krásné obrazy s květinovou tematikou místního malíře Jaroslava Kreibicha. Navazující projekt do 

OPZ+ je nastaven od února 2023.  

Kavárnu provozuje Královská stezka o.p.s. a jedná se o pracoviště pro osoby s mentálním 

handicapem, konkrétně zde pracují klienti Domova ve Zboží.  

Výbor sociálního podniku se v roce 2022 sešel 1x.  

Zástupci orgánů sociálního podniku jakožto organizační složky o.p.s.  

 Výbor sociálního podniku - Petr Bárta, Gustav Charouzek, Eliška Matulová, Zuzana Černá, 

Pavel Víšek 



 
  

 Dozorčí rada sociálního podniku - Petr Pipek, Lucie Šulcová, Tereza Chalupová  

Slečna Matulová podala zprávu o provozu kavárny včetně hospodaření. Podnik svými příjmy 

spadl od 1. 11. 2021 do plátcovství DPH, ovšem od listopadu roku 2022 je organizace opět 

neplátcem DPH, jelikož ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřekročila obrat 2 

miliony Kč.  

3. Rozvoj cestovního ruchu v území MAS 

MAS Královská stezka o.p.s. se s ostatními MAS kraje Vysočina a MAS celé ČR každoročně 

prezentuje na několika akcích, např. na akci Země živitelka v Českých Budějovicích, která proběhla 

25. – 30. 8. 2022. Klasické akce Čistá řeka Sázava, Gastronomický festival, Cyklovýlet 7 a 

jeníkovský jarmark proběhly bez omezení. 

Organizace Královská stezka o.p.s. připravila v roce 2020 dva zajímavé balíčky plné inspirace na 

výlety, ubytování a atraktivních míst v okolí řeky Sázavy – „Posázavské putování“ a „Objev 

Ledečsko a okolí!“. Oba balíčky figurovaly na předních pozicích v soutěži Vysočina – nejlepší 

dovolená, která byla vyhlášena Krajem Vysočina. Propagační materiály bylo možné využít i v roce 

2022. 

V průběhu roku 2021 vznikala regionální desková hra s názvem „Jak dobře to u nás znáš? 

Havlíčkobrodsko“. Iniciátorem a také tvůrcem hry je pan Ing. Mgr. Petr Liška z Pelhřimovska. 

Jedná se o vědomostně strategickou hru, jejímž cílem je obsadit figurkami celé území regionu a 

zvítězit tak nad ostatními hráči. Dominantou herního plánu je mapa okresu Havlíčkův Brod. Hra 

obsahuje herní karty s otázkami, které vymyslely zapojené obce, města či neziskové organizace. 

Hra je v prodeji od 10. prosince 2021 na webu Fox Games (https://www.foxgames.cz/). 

Distribučním místem je i Kavárna Na cestě v Habrech, kde tyto propagační materiály bylo možné 

využít i v roce 2022, dále také Informační centrum ve Světlé nad Sázavou a Informační centrum v  

Ledči nad Sázavou. Regionální desková hra byla poskytnuta všem školám zapojených do projektu 

Místní akční plány vzdělávání II v rámci podpory regionální identity.  

V průběhu roku 2022 byla také dokončena Regionální učebnice Havlíčkobrodska a Světelska, 

která vznikla ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Učebnice byla v průběhu jara 

představena školám prostřednictvím workshopů, pod vedením pracovníků Muzea Vysočiny 

Havlíčkův Brod. Regionální učebnice byla poskytnuta všem školám zapojených do projektu Místní 

akční plány vzdělávání II v rámci podpory regionální identity.  

Ve spolupráci Královská stezka o.p.s. s cyklistickým oddílem TJ SOKOL Habry a se Svazkem obcí 

Haberska pak vznikla v roce 2021 brožura „Habersko a okolí na kole i pěšky“. Dílo mapuje trasy 

turistické a cykloturistické (silniční a terénní), všechny mají charakter okruhů. Průvodce nabízí 

10 silničních a 7 terénních tras. Propagační materiály bylo možné využít i v roce 2022. 

MAS Královská stezka o.p.s. nadále podporuje propagaci lokálních výrobců, podnikatelů a dalších 

subjektů na webovém portálu www.regionysobe.cz,  jehož cílem je propojit místní nabídku 

podnikatelů s místními konzumenty a turisty. Jedná se o celorepublikovou kampaň podporující 

lokální ekonomiku, za kterou stojí Národní síť Místních akčních skupin ČR. Existence portálu je 

propagována po celé ČR prostřednictvím celostátních médií, agentury CzechTourism atd.  

https://www.foxgames.cz/
http://www.regionysobe.cz/


 
  
Královská stezka o.p.s. se dlouhodobě zabývá podporou cestovního ruchu a v roce 2022 se 

připojila za podpory Vysočina tourism k destinační společnosti Vysočina West, z.s. Propojení bylo 

schváleno valnou hromadu Vysočina West z.s. 30. 11.  2022. Vysočina West, z.s. je destinační 

společnost, která sdružuje, koordinuje a zajišťuje kooperaci poskytovatelů služeb cestovního 

ruchu na daném území, v tomto případě na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku. V lednu byla 

spuštěna kampaň na ubytování v území, které cílí na turisty z Brna, Prahy a Vysočiny. Dále se 

pracuje na projektu - Kavárenská kartička, s níž lze objevovat chutě Vysočiny a projektu Vysočina 

West s nadhledem – s nímž se může stoupat na vrcholy Pelhřimovska a Havlíčkobrodska. Jedná se 

o soutěže, díky kterým lze prozkoumat všechna zákoutí území a vyhrát zajímavé ceny.  V lednu 

proběhlo setkání partnerů, které pořádala Vysočina Tourism v Polné. Cílem setkání bylo 

představit marketingový plán aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023.  

Nadále se prohlubuje spolupráce se zapojenými městy Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, 

Chotěboř a Havlíčkův Brod, nastavují se potřebné podklady pro fungování destinační společnosti. 

Již v tuto chvíli je možné vidět na webových stránkách www.vysocinawest.cz a sociálních sítích 

turistické cíle, akce a aktivity. 

Území destinační společnosti Vysočina West 

  

 

 

Společnost Královská stezka o.p.s. a MAS prezentuje svou činnost na webových stránkách 

www.kralovska-stezka.cz, které byly počátkem roku 2019 kompletně zmodernizovány. Dále 

organizace využívá propagační předměty a materiály (bannery, dárkové tašky, drobné dárkové 

předměty aj.). MAS Královská stezka o.p.s. také pravidelně publikuje články v místních periodicích 

a v regionálních denících, jež se týkají nejenom naplňování strategie CLLD (strategie komunitně 

http://www.vysocinawest.cz/
http://www.kralovska-stezka.cz/


 
  
vedeného místního rozvoje), ale také projektů realizovaných místní akční skupinou (Místní akční 

plány vzdělávání, Střednědobé plány sociálních služeb). Konkrétně se jedná zejména o tato média: 

Posel Svazku obcí Haberska, Jeníkovské listy, Deník Havlíčkobrodska, Náš region. Organizace 

využívá také rozhlasové vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál a přispívá do Radničního okénka, 

televizního pořadu města Havlíčkova Brodu. 

4. Energetické aktivity – NZÚ light 

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o 

dotaci v programu Nová zelená úsporám Light. Záměrem programu je podpořit rychle 

realizovatelné zateplení, s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Úkolem MAS je vydávat 

odborný posudek navrhovaných opatření, který je jednou z příloh úspěšného podání žádosti o 

příspěvek, případně pomáhat žadatelům s procesem vyřízení žádosti. 

 

5. Operační programy nového programového období 2021-2027, realizace OPZ+, projekt 

spolupráce Navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku 

I nadále probíhá intenzivní příprava na čerpání budoucích dotačních prostředků z operačních 

programů, dochází ke schvalování programových rámců spadajících pod příslušná ministerstva. 

Nejrychleji schválený programový rámec byl v roce 2022 Akční plán OPZ+, jehož realizace probíhá 

od února 2023. Ostatní programové rámce se budou průběžně schvalovat během roku. Pan 

Charouzek představil v rámci prezentace jednotlivé operační programy, předpokládaný 

harmonogram a způsobilé výdaje a aktivity, které bude MAS pravděpodobně podporovat. 

 

Výjimku tvoří Program rozvoje venkova, jehož implementace se prodloužila na takzvané 

přechodné období. To znamená, že výzvy v tomto programu mohou nadále běžet s částečně 

přidělenou finanční alokací určenou na období 2021 – 2027, ovšem platné dle Pravidel ještě pro 

období 2014 – 2020. Místní akční skupině Královská stezka byla navýšena alokace o 10 851 900 

Kč. Výše alokace byla vypočtena dle rozlohy a počtu obyvatel příslušné strategie.  

30. 1. 2023 byla vyhlášena 7. výzva z Programu rozvoje venkova zaměřená na opatření 

Zpřístupnění přírody. Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 

potenciálu lesů. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, 

např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 

přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány jsou též 

aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 

přístřešků, informačních tabulí, závor. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, 

např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 

mostky, lávky, zábradlí, stupně. Způsobilým je také nákup pozemku. Projekty musí být realizovány 

na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. PUPFL, v rámci kterých se 

nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou 

lesní hospodářskou osnovou. Přijaty byly 3 projekty, které nyní prochází administrativní 

kontrolou na MAS. 

 



 
  
V roce 2022 nebyly výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, IROP a Životní prostředí již 

vyhlašovány. V průběhu roku 2023 bude docházet k postupnému vyhlašování výzev z dalších 

operačních programů pro období 2023 – 2027.  

 

Návrh usnesení: 

 

Programový výbor schvaluje podání programového rámce do OP TAK a do IROP. 

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

Návrh usnesení: 

 

Správní rada bere na vědomí podání programového rámce do OP TAK a do IROP. 

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

 
 

 

Projekty spolupráce – v roce 2022 proběhl úspěšně projekt spolupráce Love food. 

MAS (místní akční skupina) Královská stezka o.p.s. společně s MAS Oslavka o.p.s. a dalšími třemi 

polskými MAS realizovala nadnárodní projekt spolupráce s názvem Love food. Cílem projektu 

bylo propagovat regionální značení v zapojených regionech, informace ohledně regionálních 

produktů a regionálního značení jako takového a společně najít potenciál pro rozvoj regionu.  

V termínu 2. – 4. 9. 2022 proběhl první ze čtyř plánovaných workshopů v rámci projektu, a to 

v Polsku. Do třídenního programu byla zařazena ukázka tradiční přírodní metody konzervace 

potravin - fermentace - v manufaktuře kombuchy, prezentace polských MAS o zrealizovaných 

projektech, návštěva muzea kočárů a muzea historických automobilů a motocyklů a v neposlední 



 
  
řadě účast na festivalu 4 elementů, v rámci něhož proběhl kulinářský workshop zaměřený na 

regionální a tradiční pokrm - přípravu švestkových povidel.  

Druhý a třetí workshop v rámci mezinárodního projektu spolupráce s názvem LOVE FOOD se 

konal na území ČR, 2 dny na území MAS Oslavka, o.p.s. a poté 2 dny na území MAS Královská stezka 

o.p.s.  V rámci workshopů byla připravena ukázka přípravy regionálních pokrmů z produktů 

Vysočina regionální produkt s kuchařem při využití tradičních postupů a receptů, seminář 

regionálního značení – Vysočina regionální produkt. Mezi úspěšnými certifikovanými produkty 

jsou např. ručně vinuté perly paní Jany Paškové, která svoji výrobu ukázala přímo na místě. 

V rámci doprovodného programu proběhla i ukázka zdobení perníků paní Petrou Měrkovou, kde 

si každý zúčastněný mohl dle vzoru a dobře mířených rad nazdobit svůj perník. Mezi jednotlivými 

programy byla účastníkům nabídnuta prohlídka státního zámku Náměšť nad Oslavou 

s průvodcem a konzumací místně pečených sladkých pokrmů netradičně na terase státního 

zámku, tak jako i poslech písně Ave Maria od místní „operní“ pěvkyně Julie Rajtmajerové v kapli 

státního zámku.  

Další den se nesl v duchu exkurzí po regionálních producentech a jejich provozovnách (pivovar 

Heřman, farma rodiny Němcovy, Včelařství Sláma apod.) a návštěvy baziliky sv. Prokopa v Třebíči. 

Třetí den účastníci strávili převážně v kavárně Na cestě, kde byly představeny činnosti a aktivity 

MAS Královská stezka o.p.s. a každý si mohl vyzkoušet přípravu kávy v rámci baristického kurzu. 

Na programu byla také návštěva ZOD Kámen a doprovodná exkurze městem Habry s návštěvou 

dvou projektů, které byly podpořeny z operačních programů minulého programového období, a 

to SMART učebna na základní škole a komunitní centrum. Poslední den se nesl opět v duchu 

exkurzí po regionálních producentech např. na Statku u Pipků a v neposlední řadě v duchu 

kulturního zážitku – návštěvy hradu Ledeč nad Sázavou. 

Závěrečný čtvrtý workshop proběhl opět v Polsku, tentokrát převážně v okolí obce Sobótka. 

Regionální producenti zde představili vaření piva, práci ve vinici a provoz vinotéky, umění 

zdobení perníků a mimo jiné se každý účastník stal na jedno odpoledne „masterchefem“ a 

připravil v kulinářském studiu typická polská jídla – bigos, smalec (v klasické i vegetariánské 

verzi) a sváteční perník. Kulturní program doplnily předvánoční trhy ve Wroclawi a ukázka 

místních zajímavostí, regionálních obchůdků a projektů podpořených z LEADERU. 

Z projektu vznikla videoanimovaná kuchařka s typickými kuchařskými recepty spolupracujících 

zemí a také videovýstup celé realizace projektu. 

Projekt spolupráce Navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku, který bude realizován ve 3 

obcích MAS, je nyní v připomínkovém řízení a na konzultaci na SZIF, po dopracování se chystá 

jeho podání. Jedná se o zřízení infokiosků v území.  

Návrh usnesení: 

 

Programový výbor schvaluje podání projektu spolupráce „Navigační infrastruktura pro cyklo a 

pěší turistiku“. 

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

 

 

 



 
  
Návrh usnesení: 

 

Správní rada bere na vědomí podání projektu spolupráce „Navigační infrastruktura pro cyklo a 

pěší turistiku“. 

Pro: 9  Proti: 0    Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Funkci ředitele zastává stále pan Mgr. Gustav Charouzek. 

5. Valná hromada a Plénum zakladatelů, partneři MAS 

V rámci SR a PV probíhá příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávají se 

společné body a další vývoj organizace včetně plánovaných činností pro rok 2023. 

V současné době má MAS Královská stezka 85 partnerů. 

6. Hospodaření Královské stezky o.p.s. a MAS za rok 2022 

Před konáním SR a PV proběhlo jednání Dozorčí rady, Monitorovací komise a Dozorčí rady 

sociálního podniku, kdy se kontrolovalo hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2022, 

hospodaření MAS za rok 2022 a hospodaření sociálního podniku. Prošly se všechny etapy roku 

2022, kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví Královské stezky o.p.s., 

MAS a sociálního podniku vede externě paní Ivana Šimonová.  

Stav hospodaření a navržení schválení hospodaření o.p.s. a MAS přednese zástupce DR a MK 

v rámci konání Valné hromady. 

Audit za rok 2022 byl prováděn panem Ing. Jiřím Jarkovským – Auditorská a daňová kancelář. 

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 943 tis. Kč a jeho přidělení do 

nerozděleného zisku. 

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2023 firmu Ing. Jiřím Jarkovským – Auditorská 

a daňová kancelář.  

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2023 firmu Ing. Jiřím Jarkovským – 

Auditorská a daňová kancelář.  

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

 

 



 
  
7. Aktuality 

Pan Charouzek informuje o platbách obcí v území za obyvatele a dvou „problémových obcích“, 

které neposílají příspěvky. 

Návrh usnesení: 

Správní rada schvaluje, že poplatky obcí Kožlí, Služátky odepíše z účetnictví z důvodu nezaplacení, 

kde se i po urgencích nepodařilo obce přesvědčit, aby zaplatily. 

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

Programový výbor bere na vědomí, že poplatky obcí Kožlí, Služátky odepíše z účetnictví z důvodu 

nezaplacení, kde se i po urgencích nepodařilo obce přesvědčit, aby zaplatily. 

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

13. ročník tradiční dobrovolnické akce Čistá řeka Sázava na Vysočině v termínu 11. 4. – 15. 4.  

2023, přičemž v týdnu čistí školy a sobota, 15. duben, je určena dobrovolníkům. Všichni, kdo se 

akce zúčastní, budou odměněni upomínkovým předmětem a malou svačinkou. Více informací o 

možnosti čistit, o úsecích, začátku akce a organizačních pokynech, jsou uvedeny na webových 

stránkách http://cista-sazava.cz/ nebo na facebooku Čistá řeka Sázava na Vysočině. 

 

Na 10. 6. 2023 se také chystá 7. ročník gastronomického festivalu Habry. Příchozí se mohou těšit 

na bohatý doprovodný program. Součástí festivalu bude prezentace Celostátní sítě pro venkov, 

úspěšně zrealizovaných a inspirativních projektů MAS v rámci programu rozvoje venkova a 

farmářské trhy regionálních certifikovaných výrobců. 

 

8. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady a Programového výboru 

komise ukončeno před 17. hodinou. 

 

Usnesení ze zasedání Správní rady a Programového výboru dne 16. 3. 2023 od 16:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele 

pana Lubomíra Pospíchala. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

2. Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého 

ověřovatele pana Lubomíra Pospíchala. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

3. Programový výbor schvaluje podání programového rámce do OP TAK a do IROP. 

4. Správní rada bere na vědomí podání programového rámce do OP TAK a do IROP. 

5. Programový výbor schvaluje podání projektu spolupráce „Navigační infrastruktura pro 

cyklo a pěší turistiku“. 

http://cista-sazava.cz/


 
  

6. Správní rada bere na vědomí podání projektu spolupráce „Navigační infrastruktura pro 

cyklo a pěší turistiku“. 

7. Správní rada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 943 tis. Kč a jeho 

přidělení do nerozděleného zisku. 

8. Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2023 firmu Ing. Jiřím Jarkovským – 

Auditorská a daňová kancelář.  

9. Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2023 firmu Ing. Jiřím 

Jarkovským – Auditorská a daňová kancelář.  

10. Správní rada schvaluje, že poplatky obcí Kožlí, Služátky odepíše z účetnictví z důvodu 

nezaplacení, kde se i po urgencích nepodařilo obce přesvědčit, aby zaplatily. 

11. Programový výbor bere na vědomí, že poplatky obcí Kožlí, Služátky odepíše z účetnictví 

z důvodu nezaplacení, kde se i po urgencích nepodařilo obce přesvědčit, aby zaplatily. 

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

Ověřovatelé Martin Sedlák………………………………………… 

Lubomír Pospíchal………………………………………… 


