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ZÁPIS ZE SNĚMU 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
středa 23. 6. 2021 od 17:00 

Stodola u pensionu Konírna, Vítězná – Huntířov 
 

 
Program: 
  

1. Přivítání;  
2. Zahájení sněmu MAS, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu 

kontrola úkolů z minulých jednání;  
3. Výroční zpráva MAS za rok 2020 – kapitola SCLLD;  
4. Přehled aktivit MAS za 1. pololetí 2021;  
5. Přehled výzev a čerpání za 1. pololetí 2021;  
6. Nové programové období 2021-2027:  

a. představení jednotlivých kapitol Koncepční části SCLLD  
b. schválení výstupů;  

7. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2022;  
8. Představení nové verze webových stránek www.kjh.cz – aktuální odkaz na 

http://maskjh.sparkleton.net/cs;   
9. Různé a diskuze. 

 
 
1. Přivítání 
Ředitel MAS KJH, o.p.s. Jan Balcar a předseda programového výboru MAS Jan Šída přivítali 
přítomné. Pozvánka na zasedání sněmu, vč. příslušných podkladů, byla všem zaslána e-
mailem, zároveň byly všechny podklady zveřejněny na webu MAS. Výzva přítomným, kdyby 
někomu e-mail nechodil, nechť se obrátí na J. Balcara. 
 
2. Zahájení sněmu MAS, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu, 
kontrola úkolů z minulých jednání 
 

• Schválení programu 
Usnesení č. 1:  
Sněm MAS schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (viz podklady na 
www.kjh.cz pro sněm, vyvěšené dne 14. 6. 2021). 
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 

• Volba mandátové a návrhové komise 
Usnesení č. 2: 
Sněm MAS schvaluje volbu mandátové a návrhové komise jako veřejnou a tříčlennou. 
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://maskjh.sparkleton.net/cs
http://www.kjh.cz/
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Usnesení č. 3: 
Sněm MAS schvaluje složení návrhové komise: 

Partner Zástupce 

Město Úpice Hana Bryknarová (plná moc od Petra Hrona) 

Obec Libňatov Iva Vašatová (plná moc od Jaroslava Picha) 

ZO ČSCH Úpice Jan Balcar 

Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 4: 
Sněm MAS schvaluje složení mandátové komise: 

Partner Zástupce 

Obec Chvaleč Daniela Müllerová (plná moc od Tomáše Prouzy) 

T. J. Sokol Libňatov Kateřina Valdová 

Eva Hylmarová Lenka Procházková (plná moc od Evy Hylmarové) 

Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Dle zápisu mandátní komise byl sněm po celou dobu jednání usnášeníschopný. 
 

• Volba ověřovatele 
Usnesení č. 5: 
Sněm MAS schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku a Petra Kalouska.  
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 

• Jmenování zapisovatele 
J. Balcar jmenoval zapisovatelkou Hanu Bryknarovou. 
 

• Kontrola úkolů z minulých jednání 
V listopadu 2020 skončil mandát výběrovému výboru MAS. Na tradičním listopadovém 

sněmu MAS měl být VV zvolen na další rok. Bohužel bezpečnostní situace neumožnila konání 

sněmu MAS. Proto v termínu 15. – 18. 3. 2021 proběhlo hlasování per rollam sněmu MAS. 

Zdeněk Lamač (Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice, z.s.) požádal o ukončení 

členství ve výběrovém výboru MAS, ale bude i nadále partnerem. Novým nástupcem byl 

zvolen Jaroslav Pich, starosta Obce Libňatov. Nové složení výběrového výboru MAS je 

v zápisu ze dne 18. 3. 2021. 

 

Sněm MAS bere na vědomí, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.  
 
 
 
 
 

http://www.kjh.cz/
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3. Výroční zpráva za rok 2020 – kapitola SCLLD 
Ředitel MAS KJH, o.p.s. Jan Balcar představil Výroční zprávu za rok 2020 a upozornil na 
kapitolu SCLLD. 
Členové orgánů společnosti – kontrolní výbor, dozorčí rada a správní rada – schválili Výroční 
zprávu na svém zasedání 1. 6. 2021. Výroční zpráva je dostupná na webu MAS KJH, o.p.s. a je 
vložena do Obchodního rejstříku. 
 
Usnesení č. 6: 
Sněm MAS schvaluje Výroční zprávu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2020 – 
kapitolu SCLLD. 
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 
4. Přehled aktivit MAS za 1. pololetí 2021 
J. Balcar shrnul aktivity MAS za 1. pololetí tohoto roku.  
Chod společnosti: 

▪ Správní a dozorčí rada zasedala 1. 6. 2021 – schváleny výsledky hospodaření za 
rok 2020, zpráva auditu a výroční zpráva za rok 2020 

▪ V roce 2020 skončilo funkční období v dozorčí radě Vladimírovi Provazníkovi 
(SOJH) na jeho místo byl za SOP jmenován Josef Červený, který byl zvolen 
předsedou dozorčí rady  

▪ Nová verze www.kjh.cz bude spuštěna v nejbližších dnech, nejdéle 1. 7. 2021.  
 
 
Projekty:  
 
MAP Trutnovsko II  

▪ Online výuka, aktivity v projektu, aktualizace projektových záměrů MŠ a ZŠ 
▪ Oprašujeme pohádkovou klasiku – načítání audioknih – velká akce na Trutnovsku 

– natočeno 42 audioknih, odměny pro účastníky – vstupenky do ZOO – více na 
YouTube MAS Království - Jestřebí hory - YouTube  

SCLLD  

▪ 4. výzva PRV – vyhlášena a proběhl výběr projektů 19. 5. 2021 
▪ 8. výzva IROP – vyhlášena – 17. 5. 2021 – 1 projekt je připraven 
▪ 15. 6. 2021 – společné setkání orgánů MAS – programový, výběrový a kontrolní 

výbor 
▪ 23. 6. 2021 – sněm MAS ve Vítězné 
▪ Byla vyčíslena alokace v PRV pro přechodné období 2022-2023 ve výši 5 000 300 

Kč, k této částce budou přesunuty prostředky, které nebyly dosud využity 
k podpoře projektů 

Nové programové období 2021+ 
▪ Standardizace schválena 11. 11. 2020 – MAS je uznatelný žadatel pro nové období 

v rámci programu SCLLD 
▪ Probíhají práce na Koncepční části – dotazník na projekty 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCu251TKOs0U13ckD93JVdMQ/videos?disable_polymer=1
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Akce: 
▪ Snídaně pro starosty z území MAS – 6. 5. 2021 a příští bude 1. 7. 2021 od 9:00 
▪ Olympiáda pro starší a dříve narozené – 2. 9. 2021 – Havlovice 
▪ Exkurze na Jižní Moravu – 15. - 17. 9. 2021. 

Sněm MAS bere na vědomí informaci o aktivitách MAS.  
 
5. Přehled výzev a čerpání za 1. pololetí 2021 
Hana Bryknarová přítomné seznámila se stavem čerpání v jednotlivých opatřeních a s 
přehledem předložených projektů. V roce 2021 byla v IROP vyhlášena jedna výzva v opatření: 
Bezpečnost a udržitelnost dopravy (8. výzva IROP), která bude uzavřena 30. 6. 2021. Dále 
byla vyhlášena 4. Výzva v PRV, kde bylo přijato 6 projektů ve výši 6,7 mil. Kč. Všechny 
projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou na MAS a byly vybrány výběrovým 
výborem a programovým výborem MAS k podpoře. Nyní probíhá další fáze kontroly na SZIF.  

Podrobněji viz příloha – Bod č.5_Aktuální stav čerpání 

Usnesení č. 7: 
Sněm MAS schvaluje zprávu kanceláře MAS o přehledu projektů a aktuálním stavu čerpání 
prostředků SCLLD. 
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 

Prezentace realizovaných projektů z období 2014+ 

Kancelář MAS navštěvuje žadatele, se kterými konzultuje i další možnosti a nápady. 
Průběžně pořizuje fotografie a krátké výstupy z realizovaných projektů. V současné době 
zpracováváme reportáže z jednotlivých projektů – OPZ. Od 1. 7. postupně bude 
zveřejňováno na MAS Království - Jestřebí hory - YouTube.    

6. Nové programové období 2021–2027 

 
a) Představení jednotlivých kapitol Koncepční části SCLLD 
J. Balcar představil aktivity, které kancelář MAS podnikla a plánuje v rámci přípravy 

Koncepční části SCLLD a jaké metody použila: 

Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 

Metoda zapojení Datum (období) provedení 

Individuální rozhovory se starosty, řediteli MŠ a ZŠ, 

podnikateli, NNO a dalšími subjekty z území působnosti MAS 
1. 6. 2020 – 28. 2. 2021 

Dotazníkové šetření 24. 3. 2020 – 14. 4. 2021 

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor / jednání u 

kulatého stolu – pracovní skupina pro přípravu strategie MAS 
6. 5. 2021, 15. 6. 2021 

http://www.kjh.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCu251TKOs0U13ckD93JVdMQ/videos?disable_polymer=1
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Metoda zapojení Datum (období) provedení 

na období 2021–2027 

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor / jednání u 

kulatého stolu – starostové z území Svazku obcí Jestřebí hory 

a Společenství obcí Podkrkonoší 

27. 5. 2021, 15. 6. 2021 

Schválení Sněmem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 23. 6. 2021 

 

Sněmu MAS byly představeny jednotlivé kapitoly Koncepční části Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021–
2027 a podpůrná aktualizovaná SWOT analýza. J. Balcar ještě vyzval přítomné k diskuzi a 
připomínkám, které mohly být na místě zapracovány.  
 
Dle usnesení ze společného jednání orgánů MAS, které se konalo 15. 6. 2021 kontrolní výbor 
MAS a výběrový výbor MAS navrhují sněmu MAS, aby schválením finální verze a případných 
pozdějších úprav Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021–2027, které vyplynou z 
administrativních kontrol MMR ČR, pověřil programový výbor MAS. 
 
b) Schválení výstupů 
Usnesení č. 8: 
Sněm MAS schvaluje Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021–2027. 
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 9: 
Sněm MAS pověřuje programový výbor MAS schválením finální verze a případných 
pozdějších úprav Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021–2027, které vyplynou z 
administrativních kontrol MMR ČR.  
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 
 
7. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2022 
J. Balcar představil návrh na výši partnerských příspěvků na rok 2022, která zůstává stejná 
jako v roce 2021. 

Usnesení č. 10: 
Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na služby MAS na rok 2022 dle partnerské smlouvy – viz 
příloha. 
Hlasování VS: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 25, proti - 0, zdržel se – 0 

http://www.kjh.cz/
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8. Představení nové verze webových stránek www.kjh.cz – aktuální odkaz na 
http://maskjh.sparkleton.net/cs 
J. Balcar představil nový vizuál webových stránek MAS. Současná verze bude stále aktivní a 
odkaz bude umístěn na stránkách. Nová verze bude spuštěna v nejbližších dnech, nejdéle 1. 
7. 2021.  
 
Sněm MAS bere na vědomí informaci o novém vizuálu webových stránek MAS. 
 
9. Různé a diskuse 
Další aktivity, které MAS plánuje: 

• Partneři ze Slovenska letos do ČR nepřijedou a ani nechystáme výpravu na Slovensko 

• Projekt NS MAS ČR – Regiony sobě – databáze regionálních výrobců a producentů 
služeb http://www.regionysobe.cz/kralovstvi-jestrebi-hory/  

• Exkurze na Jižní Moravu – 15. - 17. 9. 2021 

• Tradiční VIII. venkovská konference v Havlovicích – Jan Balcar navrhuje termín 25. 11. 
2021  

• 2. 9. 2021 se bude konat XIII. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené v 
Havlovicích. 

Dle zápisu mandátní komise byl sněm usnášeníschopný. 
Návrhová komise přečetla jednotlivá usnesení, která byla hlasována v průběhu sněmu MAS. 
 
Sněm byl ukončen v 18:30. 
Následovalo neformální posezení včetně malého občerstvení. 
 
Ve Vítězné, 23. 6. 2021 
 
 
Zapsala: Hana Bryknarová 
 
 
Ověřili:  
 
 
Petr Kalousek: 
 
 
 
Jaroslav Jörka: 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://maskjh.sparkleton.net/cs
http://www.regionysobe.cz/kralovstvi-jestrebi-hory/

