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Vážení přátelé a partneři Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 
 
dovolte, abychom vás pozdravili v roce 2011 a srdečně pozvali na Valné shromáždění Místní 

akční skupiny (dále MAS) dne 14. 9. 2011 od 17:30 do Kulturního domu v Chotěvicích. 
Letošní rok jsme zahájili distribucí nového časopisu Společník, který je roznášen Českou 

poštou do všech domácností našeho regionu (10 500 schránek). První číslo mapuje MAS Království – 
Jestřebí hory za minulé období let 2007 – 2010. Na jaře jste našli ve svých schránkách další číslo. 
Chceme, aby tento časopis byl otevřeným občasníkem i pro vás jako partnery. Proto je možné v něm 
publikovat po dohodě s redakční radou vaše příspěvky – pozvánky, fotografie, hodnocení akcí atd. 

Od našeho posledního setkání 7. 12. 2010 jsme opět postoupili v realizaci programu LEADER. 
V lednu se uskutečnila již IV. výzva, které se zúčastnilo 13 kvalitních projektů. Kompletní přehledy 
jsou na našich webových stránkách www.kjh.cz/leader.  

Činnost MAS v letošním roce ovlivnila novela zákona o obecně prospěšných společnostech. 
Zakladatelé Království – Jestřebí hory, o.p.s. – Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí 
Podkrkonoší podepsali Dohodu o změně zakladatelské smlouvy. Základní změnou je, že členy správní 
a dozorčí rady společnosti volí zakladatelé. Personální složení programového výboru a kontrolního 
výboru volí i nadále partneři MAS.  

Personální oddělení orgánů o.p.s. a MAS by mělo odbourat velké pracovní vytížení především 
členů správní rady, kteří byli a někteří stále jsou i členy programového výboru. Proto někteří členové 
programového výboru nabídnou své funkce novým zájemcům. Zářijové valné shromáždění bude 
proto volit minimálně 2 členy programového výboru a 1 člena kontrolního výboru. Pokusíme se 
činnost těchto orgánů představit: 

Programový výbor pracuje v 6 členech. Jeho velkým úkolem v roce 2011 a 2012 bude 
aktualizace rozvojové strategie MAS. Součástí jeho činnosti je účast a dohled nad plněním tohoto 
dokumentu. V rámci programu LEADER schvaluje preferenční kritéria a výběr projektů provedený 
hodnotitelskou komisí. Současně ve spolupráci s Kontrolním výborem vyhodnocuje jednotlivá období 
(evaluace), kdy se realizuje program LEADER v území. Programový výbor pracuje v úzké spolupráci se 
sekretariátem MAS, který mu dodává kompletní informace a vytváří zázemí pro činnost. Měl by se 
scházet dle aktuální potřeby. V roce 2011 to bylo pouze 1x. Měl by být takovým vizionářem MAS.  

Kontrolní výbor je tříčlenný a mnohdy je v dokumentech uváděn jako monitorovací. 
Spolupracuje se sekretariátem a sleduje jeho činnost. Společně se pak zajímá, jak probíhají jednotlivé 
projekty. Jeho úkolem je nejen sledovat realizaci jednotlivých projektů, ale i zpětně posoudit jejich 
smysl a význam pro občany regionu a rozvoj území. Práce kontrolního výboru by měla být průběžná. 
Od roku 2009 se samostatně ještě nesešel. 

 
Chtěli bychom vyzvat partnery, kteří mají podepsanou aktuální partnerskou smlouvu 

s Království – Jestřebí hory, o.p.s., aby zvážili kandidaturu do těchto orgánů. Je to důležitá 
zodpovědná činnost, bez které by se život MAS neobešel. Existence a práce obou orgánů jsou klíčové 
pro úspěšné fungování programu LEADER i do budoucna. V programovém výboru musí být 
zastoupena minimálně polovina zástupců neziskových nebo příspěvkových organizací, podnikatelské 
sféry, soukromé či právnické osoby. Zástupci obcí mohou tvořit maximálně 50 %. Podobně tomu 
může být i u kontrolního výboru. Proto zasílejte do 5. 9. 2011 svůj zájem o kandidaturu – stačí poslat 
na mail balcar@zsul.cz nebo zavolat na číslo 777 851 871 vaše jméno, příjmení, název partnera MAS. 
Volba proběhne na Valném shromáždění.  

 
Samotná činnost MAS velmi úzce souvisí s činností obecně prospěšné společnosti. Činnost 

o.p.s. je obsažena ve Výroční zprávě za rok 2010, která je na webových stránkách. 
Zástupci naší MAS se aktivně zapojují do veřejného života v Královéhradeckém kraji, a tak 

naše prezentace přesahuje území našeho regionu. Jsme členem Národní sítě MAS ČR a snažíme se 
pomoci hnutí LEADER. Velmi důležité je, že MAS KJH je funkční a aktivní skupinou. 

Výroční valné shromáždění se bohužel koná až v září. S některými z VÁS jsme se již dlouho 
neviděli, a proto se na setkání těšíme. Chtěli bychom podklady k jednotlivým bodům vyvěsit na web 
do 9. 9. 2011. 
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Výroční valné shromáždění 
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory 

 
Středa 14. 9. 2011 

od 17.30  
Kulturní dům Chotěvice 

 
Program: 

1. Přivítání  
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti programového výboru 2010-2011 
4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 2010-2011 
5. Zpráva hodnotitelské komise – IV. výzva 
6. LEADER EU – průběh realizace projektů 2009 – 2011 a jejich představení 
7. Volba nových členů do orgánů Programový výbor a Kontrolní výbor 
8. Zpráva o činnosti sekretariátu MAS 
9. Plán činnosti MAS na 2. pololetí 2011 – návrh 
10. Příprava vyhodnocení programu za rok 2009-2010 a aktualizace Strategického plánu 

LEADER 
11. Celoregionální setkání MAS – dvoudenní konference 
12. Fond rozvoje občanské společnosti v území MAS Království - Jestřebí hory – informace o 

vyhlášení programu 
13. Informace o změnách v zakladatelské smlouvě Království – Jestřebí hory o.p.s. 
14. Zpráva o činnosti Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2010 
15. Různé 

 
Na Vaši účast se jménem MAS Království – Jestřebí hory těší 
 

Bc. Pavel Melichar     Dr. Jan Balcar 
předseda programového výboru    manažer pro SPL a ředitel o.p.s. 
 
Úpice, 11. 8. 2011 


