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 ZÁPIS 
Sněm 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
čtvrtek 21. 11. 2019 od 17:30 

Kulturní dům v Havlovicích, obec Havlovice 
Program: 

1. Přivítání;  
2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání; 
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise a schválení programu;  
4. Aktuální aktivity MAS – aktivity roku 2019;  
5. Stav partnerské základny a spolupráce v území; 
6. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace; 
7. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2020 – diskuze a návrh harmonogramu; 
8. Volba orgánu – výběrový výbor; 
9. Různé a diskuze; 
10. Neformální posezení včetně malého občerstvení – všichni. 

 
 

1. Přivítání 
Ředitel MAS KJH Jan Balcar přivítal přítomné na sněmu v Kulturním domě 
v Havlovicích a připomněl události z listopadu před třiceti lety. Dále přivítal hosty - M. 
Stárkovou z Celostátní sítě pro venkov a J. Vogla, starostu obce Choustníkova 
Hradiště. 

 
2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání 

J. Balcar přivítal M. Stárkovou z Celostátní sítě pro Venkov. Dále také proběhla 
kontrola usnesení, všechny úkoly byly splněny. Podklady pro jednání sněmu byly 
zveřejněny 18. 11. 2019 - http://www.kjh.cz/mas_valne_shromazdeni_211119.php.  

 
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise a schválení programu 

J. Balcar navrhl – tříčlenné komise, sloučení návrhové a volební komise, složení komisí 
a program sněmu. 

 Zapisovatelkou zápisu byla navržena Lenka Procházková, jako ověřovatel zápisu byli 
navrženi Orange Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka) a Město Úpice (Petr Hron). 
 
Usnesení č. 1: 
Sněm schvaluje zapisovatelku Lenku Procházkovou a ověřovatelé zápisu Orange 
Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka) a Město Úpice (Petr Hron). 
Hlasování VS: pro –21, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
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Usnesení č. 2: 
Sněm schvaluje volbu do všech komisí jako veřejnou. 
Hlasování VS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 3: 
Sněm schvaluje sloučení návrhové a volební komise do jedné. 
Hlasování VS: pro –21, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 4: 
Sněm schvaluje složení tříčlenných komisí: 

 sloučená návrhová a volební: 
Partner Zástupce 
Obec Chvaleč Lenka Procházková 
ZO ČSCH Úpice Jan Balcar 
ZŠ Úpice-Lány Petr Kalousek 
 

 mandátová: 
Partner Zástupce 
TJ Sokol Havlovice, o.s. Miloslav Tohola 
T.J. Sokol Libňatov Kateřina Valdová 
Vladimíra Pátková Vladimíra Pátková 

Hlasování VS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 5: 
Sněm schvaluje program Sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – (viz podklady 
na www.kjh.cz pro sněm z 18. 11. 2019). 
Hlasování VS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
 

4. Aktuální aktivity MAS – aktivity druhé poloviny roku 2019 
MAS aktuálně administruje projekty: 
∙ MAP Trutnovsko II 
∙ SCLLD – přehled výzev a plán na rok 2020 v bodu 6 a 7 
Zajišťuje služby: 
∙ servis pro Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory 
∙ služby v oblasti GDPR pro obce a školy 
Pracuje v území: 
∙ aktivity na úrovni Krajské sítě a Národní sítě MAS 
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∙ budování zázemí pro poskytování služeb v regionu (např. rekonstrukce zasedací 
místnosti) 
Pořádá akce – Vlajka pro Tibet, Den Země a Igelitiáda, První setkání starostů a 
zastupitelů obcí z území MAS, Studijní cesta na jihovýchod Moravy, Návštěva 
europoslance L. Nyedermayera, Olympiáda pro starší a dříve narozené, Trojboj 
Studentského parlamentu MAS, Podkrkonošská Sněženka (se SOP), Za inspiracemi na 
Východní Slovensko apod. 
 
J. Balcar informoval přítomné o personálních změnách v MAS KJH.  
M. Demešová ukončila pracovní poměr v MAP Trutnovsko II (k 30. 6. 2019), za ní 
nastoupila B. Procházková (k 1. 7. 2019).   
Od 1. 1. 2019 na projekt MAP Trutnovsko II nastoupili – T. Mečíř, M. Hátle a Karel 
Turek. T. Mečíř od 4. 6. 2019 je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, k 2. 7. 2019 za 
něj nastoupila K. Valdová z mateřské dovolené. 
V prosinci ukončí zaměstnanecký poměr D. Gollová v rámci SCLLD (k 31. 12. 2019) 
zastupovat ji bude nová posila – H. Bryknarová (k 1. 12. 2019). 
Od 1. 1. 2020 nastupuje na MAP Trutnovsko II P. Záliš. 
 
Sněm bere na vědomí aktivity a personální změny MAS KJH. 
 

5. Stav partnerské základny a spolupráce v území 
 stav partnerů k 30. 10. 2019 – počet aktuálních smluv: 73 

J. Balcar nejprve představil aktuální stav partnerů k 30. 10. 2019 (viz. prezenční 
listiny). Připomněl, že smysl spolupráce v MAS je o zasíťování všech klíčových 
partnerů, propojení veřejného a soukromého sektoru, zvýšení odpovědnosti za rozvoj 
území, zlepšení atmosféry v regionu a o zapojení partnerů, kteří nečerpají prostředky 
SCLLD. A také připomněl členům, že někteří z nich ještě neposlali své členské 
příspěvky i přes to, že již jsou dlouho po splatnosti.  
 
Sněm bere na vědomí stav partnerské základny k 30. 10. 2019. 
 

6. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace 
J. Balcar seznámil všechny se stavem výzev SCLLD, s realizací vybraných projektů a 
jejich čerpání (viz přílohy k bodu č. 6). Představil některé zrealizované projekty v PRV. 
 

7. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2020 – diskuze a návrh harmonogramu 
J. Balcar seznámil členy MAS s plánovanými výzvami na rok 2019 a 2020. Administrátorky 
SCLLD vyvěsí podklady na http://www.kjh.cz/isru_realizace_prob_vyzvy.php. Nejbližsí 
vyhlášenou výzvou bude IROP - Bezpečnost dopravy – 16. 12. 2019.  
Personální změny budou mít vliv na rozdělení kompetencí a administraci 
jednotlivých operačních programů. 
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8. Volba orgánů – výběrový výbor 

Dle statutu platného od 1. 11. 2018 a rozhodnutí sněmu z 21. 6. 2018 je nutné každý 
rok volit výběrový výbor.  
J. Balcar, předseda volební komise, zahájil volbu orgánu. Nejprve představil současné 
složení a poté přestavil kandidáty. Průběh volby je zaznamenán ve zprávě volební 
komise. 
 
Usnesení č. 6: 
Sněm MAS schválil volbu do výběrového výboru jako veřejnou. 
Hlasování VS: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 23, proti – 0, zdržel se - 0 
 
Výsledky voleb: 
Volba členů výběrového výboru: 
Sněm schvaluje výběrový výbor ve složení:  
 
Partner Zástupce 

ZŠ a MŠ Havlovice Jaroslav Balcar 
Obec Malé Svatoňovice Vladimír Provazník 

 
Partner Zástupce 

Myslivecké sdružení Svatá 
Kateřina Chotěvice 

Zdeněk Lamač 

Sdružení Franze Wihana Ludmila Krejčová 
SDH Libňatov  Zdeněk Vít 
Vladimíra Pátková Vladimíra Pátková 
Josef Davidík Josef Davidík 
Vladimír Diblík Vladimír Diblík 
ROSKAR, s. r. o. Roman Lindauer 

 
Hlasování VS: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro - 23, proti – 0, zdržel se - 0 
 
 

9. Různé a diskuze 
 
J. Balcar poděkoval přítomným za součinnost při průběhu sněmu a všem výborům za 
práci v roce 2019. Usnesení byla schvalována průběžně a je zaznamenána ve zprávě 
návrhové a volební komise. 
Připomněl, že na webu www.kjh.cz jsou aktivity z činností MAS.  
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K. Valdová shrnula za mandátovou komisi celkový počet pozvaných partnerů (73), 
přítomných partnerů (44), omluvených partnerů (29) a hostů (7). Poté konstatovala, 
že sněm bylo po celou dobu usnášeníschopný. 

 
Usnesení č. 7: 
Sněm schvaluje zprávu mandátní komise – viz příloha č. 2. 
Hlasování VS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
 
T. Krejčí vznesl myšlenku, že by příští výjezd za inspiracemi do zahraničí mohlo být 
do Cách a zároveň přítomné informoval o historii tohoto města především 
vzhledem k sympatiím k Evropské unii, díky které je u nás v České republice 
zrealizováno spousty projektů.  
  
Jaroslav Balcar informoval účastníky sněmu o získání evropských dotací pro 
Sdružení pro Vízmburk, z. s. na rekonstrukci hradu Vízmburk a požádal přítomné o 
spolupráci při realizaci projektu. 
 

10. Neformální posezení včetně malého občerstvení 
Účastníci sněmu MAS neformálně diskutovali o aktuálním dění v MAS a plánovali 
aktivity pro rok 2020. 
Součástí sněmu byla i ochutnávka produktů z partnerských regionů MAS Horňácko a 
Ostrožsko, z.s. a ukrajinské obce Nevické 
 
 

V Havlovicích, 21. 11. 2019 
 
 

Zapsala: Lenka Procházková 
 

Ověřil: Jaroslav Jörka, Petr Hron    


