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1. Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království 

– Jestřebí hory  

1.1 Obecná charakteristika 
Název: Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Rok založení: 2007 

Poslání: podpora rozvoje regionu 

Zakladatelé: Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší 

Sídlo: Pod Městem 624, 542 32 Úpice 

IČO: 27511227 

Bankovní spojení: 182456112/0600 

ID datové schránky: run37tp 

Web: www.kjh.cz 

Kancelář: Regnerova 143, 542 32 Úpice 

 

Působí na území 25 obcí s rozlohou 351,74 km2 a počtem 24 820 obyvatel (stav k 1. 1. 2021) – 

Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, 

Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, Vítězná, Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Batňovice, Havlovice, 

Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké 

Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice. V roce 2020 požádala obec Choustníkovo Hradiště 

o poskytnutí území do MAS. Na sněmu MAS 25. 6. 2020 byla obec schválena jako přistupující do 

území. Základní činnosti o.p.s. jsou definovány v zakladatelské smlouvě.  

 

1.2 Složení orgánů a organizační schéma 
Chod organizace funguje dle statutu. MAS je organizační složkou společnosti a vedle správní a dozorčí 

rady a ředitele je samostatným orgánem, který stojí nad orgány zodpovědnými za metodu LEADER, 

tj. sněmem, programovým, kontrolním a výběrovým výborem a pracovními skupinami. Celkový servis 

všem orgánům zajišťuje hlavní kancelář MAS KJH, o.p.s. Práce všech orgánů a organizační složky byla 

ovlivněna situací v České republice v souvislosti COVID-19. Bylo omezeno setkávání a společné 

projednávání. Mnohé záležitosti bylo nutné řešit prostřednictvím hlasování po internetu nebo 

nástroji on-line. Vše bylo řešeno dle statutu a jednacích řádů orgánů.  
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1.2.1 Organizační schéma 

 

1.2.2 Orgány zodpovědné za chod společnosti 
Správní rada 

Správní rada má šest členů, kteří zastupují zakladatele MAS, tedy Svazek obcí Jestřebí hory 

a Společenství obcí Podkrkonoší. V roce 2020 se zakladatelská smlouva neměnila. Statut byl změněn 

správní radou na jednání 28. 7. 2020 a platnost nabyla účinnosti od 29. 7. 2020. Statut byl 

aktualizován z důvodů podání standardizace MAS na období 2021–2027. 

 

K 1. 1. 2020 zastupovali zakladatele tito členové správní rady: 

Svazek obcí Jestřebí hory: PaedDr. Vladimír Diblík (předseda a zároveň bývalý starosta obce 

Radvanice), Lenka Hozová (starostka obce Suchovršice) a Ing. Tomáš Prouza (starosta obce Chvaleč). 

 

Společenství obcí Podkrkonoší: Vladimír Lukeš (starosta obce Chotěvice), Bohuslava Volfová 

(starostka obce Vlčkovice) a Petr Hrubý (místopředseda, starosta obce Vítězná). 

 

Zakladatelé, na doporučení správní rady, na jednáních odvolali a následně zvolili členy správní rady, 

a to z důvodu sjednocení termínů volebního období. Zápisy z jednání zakladatelů z těchto jednání 

jsou uloženy v kanceláři. Správní rada si 28. 7. 2020 zvolila za předsedu Vladimíra Diblíka a za 

místopředsedu Petra Hrubého. Zápisy z jednání a hlasování per-rollam správní rady jsou uloženy 

v kanceláři a na http://www.kjh.cz/mas_spravni_rada.php. Práce v orgánu nebyla honorována. 

V roce 2020 nebyl aktualizován obchodní rejstřík. 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je tříčlenná a také zastupuje zakladatele MAS. 

 

K 1. 1. 2020 zastupovali zakladatele tito členové dozorčí rady: 

Svazek obcí Jestřebí hory: Vladimír Provazník (předseda, starosta obce Malé Svatoňovice), Pavel 

Dvořáček (starosta obce Havlovice). 

Společenství obcí Podkrkonoší: Eva Rezková (starostka obce Kocbeře). 

http://www.kjh.cz/
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Zápisy z jednání jsou uloženy v kanceláři obecně prospěšné společnosti a na 

http://www.kjh.cz/mas_dozorci_rada.php. Práce v orgánech nebyla honorována. V roce 2020 nebyl 

aktualizován obchodní rejstřík. 

 

Ředitel 

Funkci ředitele vykonává Mgr. Jan Balcar, Ph.D. Správní rada se 28. 7. 2020 rozhodla schválit jeho 

funkční období na období 2020–2025. 

 

1.2.3 Orgány odpovědné za metodu LEADER 
Sněm MAS 

Sněm MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří splnili podmínky přijetí. K 31. 12. 2020 jich je 74.  

Sněm MAS se uskutečnil v roce 2020 jedenkrát – 25. 6. 2020.  

 

Programový výbor (složení k 31. 12. 2020) 

Programový výbor má sedm členů, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční 

skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky. 

 

Aktuální složení programového výboru:  

• Lesy – voda s.r.o. (předseda, Jan Šída) 

• Obec Suchovršice (Lenka Hozová) 

• Eva Hylmarová (FO, zástupce Eva Hylmarová) 

• Základní škola Úpice-Lány (Petr Kalousek) 

• TJ Sokol Havlovice (Miloslav Tohola) 

• Jiří Haken (FO, zástupce Jiří Haken) 

• Orange Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka ml.) 

 

Kontrolní výbor (složení k 31. 12. 2020) 

Kontrolní výbor má tři členy, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční 

skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky. 

 

Aktuální složení kontrolního výboru: 

• Jaroslav Tomeš (předseda, FO, zástupce Jaroslav Tomeš) 

• Obec Havlovice (Pavel Dvořáček) 

• Město Úpice (Petr Hron) 

 

Výběrový výbor (složení k 31. 12. 2020) 

Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje 

členy volbou. Dobu mandátu členů výboru určuje sněm MAS na dobu maximálně jednoho roku, 

opakované zvolení je možné. Složení výběrového výboru bylo schváleno sněmem MAS 21. 11. 2019. 

Kvůli epidemiologické situaci v ČR se nekonal sněm v listopadu 2020. Mandát výběrovému výboru 

bude prodloužen v roce 2021. 

 

http://www.kjh.cz/
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Aktuální složení výběrového výboru:  

 

• Vladimír Diblík (předseda, FO, zástupce Vladimír Diblík) 

• ROSKAR, s. r. o. (Roman Lindauer) 

• SDH Libňatov (Zdeněk Vít) 

• Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová) 

• Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač) 

• Obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník) 

• Vladimíra Pátková (FO, zástupce Vladimíra Pátková) 

• ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar) 

• Josef Davidík (FO, zástupce Josef Davidík) 

 

1.3 Hlavní kancelář  
Pro obecně prospěšnou společnost pracuje hlavní kancelář. Řízením tohoto týmu lidí je pověřen 

ředitel. V roce 2020 zde pracovalo celkem 10 zaměstnanců na různé pracovní úvazky a externí 

spolupracovníci. 

 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Pozice: ředitel, hlavní manažer MAP Trutnovsko II a vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 

 

Ing. Kateřina Valdová  

Pozice: manažerka MAS, toho času na rodičovské dovolené 

 

Daniela Müllerová  

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD  

 

Hana Bryknarová 

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD  

 

Lenka Procházková 

Pozice: manažerka pro GDPR, pověřenkyně GDPR, manažerka pro SOJH a SOP 

 

Mgr. Karel Turek 

Pozice: odborný konzultant projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Bára Procházková 

Pozice: administrativní pracovník projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Mgr. Per Záliš 

Pozice: manažer a analytik projektu Místní akční plán Trutnovsko II 
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Iva Vašatová 

Pozice: manažerka projektu Šablony pro NNO 

 

Ludmila Bártová 

Pozice: hospodářka MAS 

 

Externí spolupracovníci: 

V rámci projektů pracují v MAS i externí spolupracovníci. Jejich smluvní vztah je prostřednictvím 

dohod o provedení práce.  

 

 

2 Činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2020 mimo 

realizaci programu SCLLD 

2.1  Obecná charakteristika služeb 
O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají zakladatelé o.p.s., zejména s 

ohledem na zachování a obnovu života venkova:  

• iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy; 

• koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem na 

přírodní a sociokulturní dědictví; 

• stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření strategií, 

které se podílejí na jeho rozvoji; 

• služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu; 

• příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné 

venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší a Jestřebí 

hory; 

• podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití 

krajiny a lidských zdrojů; 

• spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory; 

• spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu; 

• výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová 

činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí; 

• tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, 

poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních 

produktů a služeb; 

• poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním 

organizacím; 

• propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské  

• turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu; 

• ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví; 

http://www.kjh.cz/
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• ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití 

krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí; 

• výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů; 

• zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti; 

• poradenská a odborná činnost a podpora při rozvoji území regionu; 

• zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost 

zřizuje jako své územní pracoviště/organizační složku. Její činnost a povinné orgány jsou 

definovány Statutem společnosti. 

 

Většina služeb bylo v roce 2020 realizováno jako hlavní činnost. Součástí statutu jsou formulovány 

služby na vedlejší činnost. Od 29. 10. 2018 je společnost registrována v živnostenském rejstříku pod 

identifikačním číslem provozovny 1012435253.  

 

2.2 Služby pro zakladatele 

2.2.1 Služby pro Svazek obcí Jestřebí hory  

V roce 2020 se konala pravidelná jednání Výboru Svazku obcí Jestřebí hory jak 

klasicky, tak i vzhledem k pandemii proběhlo elektronické hlasování. Tradičně 

byly také z rozpočtu svazku podpořeny akce neziskových organizací v regionu. Dotační částka byla 

v roce 2020 ve výši 80 000 Kč. V roce 2020 obdrželi obyvatelé DSO opět svazkový zpravodaj 

s nejvýznamnějšími činnostmi svazku za uplynulý rok. Všechny aktivity jsou k nalezení na webových 

stránkách www.jestrebihory.net. Tento svazkový web je pravidelně aktualizován zprávami o dění 

v regionu, pozvánkami na regionální akce atd. V letních měsících byl zaznamenán zvýšený počet 

uživatelů webových stránek, což ukazuje na jejich význam v cestovním ruchu v regionu.  

 

2.2.2 Služby pro Společenství obcí Podkrkonoší  

Služby pro SOP byly tradičně zaměřeny především na podporu aktivit 

spojených s chodem Společenství. Jednalo se o spolupráci a podporu tradiční 

akce pro děti ze základních škol v regionu SOP „Podkrkonošská Sněženka“, 

která v tomto roce – z důvodu covidové situace – proběhla on-line. Finančně 

měly být podpořeny neziskové organizace v celkové částce 50 000 Kč. Bohužel 

se většina akcí nemohla uskutečnit, takže podpořeny byly pouze tři akce. Na jaře a na podzim 2020 

byl vydán tištěný Zpravodaj SOP informující o dění v regionu. Významnou součástí jarního Zpravodaje 

byl kalendář akcí, který obsahoval pozvánky na kulturní a sportovní akce napříč regionem. I v tomto 

DSO slouží coby informační kanál moderní a pravidelně aktualizované webové stránky 

www.podkrkonosi.info. 

 

Oba svazky i v roce 2020 úzce spolupracovaly. V březnu proběhlo 2. setkání zastupitelů z území obou 

svazků, jehož součástí byl seminář na téma „Zákon o obcích v kostce“. Pro vzájemnou spolupráci 

a posílení vztahů jsou setkání starostů obou DSO a zástupci managementu MAS velmi důležitá. 

Někteří zaměstnanci MAS byli částí úvazku od července 2016 do června 2019 zapojeni do 

projektu Svazu měst a obcí, jehož nositelem se v regionu stalo Společenství obcí Podkrkonoší. Projekt 

http://www.kjh.cz/
http://www.jestrebihory.net/
http://www.podkrkonosi.info/
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„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centrum 

společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, navazuje na úspěšný projekt 

„Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. Centrum společných služeb 

vzniklo za účelem pomoci především starostům menších obcí, 

kteří nemají dostatečný administrativní aparát. Pracovníci CSS tak 

starostům poskytují informační a poradenský servis, čímž šetří 

jejich čas, aby se mohli místo byrokracie věnovat skutečným 

problémům v obci. 31. července 2020 skončila udržitelnost tohoto projektu a veškerou agendu 

převzala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

2.3 GDPR 
Dne 25. května 2018 vyšlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Toto nařízení se týká i ochrany 

osobních údajů na obcích a školách.  

MAS byla oslovena obcemi, MŠ a ZŠ z regionu k zajištění těchto služeb – zpracování auditu, 

agendových listů a zajištění služby pověřence. Každý rok také provádí aktualizaci jednotlivých auditů 

a úpravu agendových listů dle potřeb obcí a škol. Celkově tak MAS KJH, o.p.s. zajišťuje funkci 

pověřence 33 subjektům.  

 

2.4 Projekty realizované místní akční skupinou  
V roce 2020 se obecně prospěšná společnost snažila získat finanční prostředky na svůj chod i z jiných 

zdrojů. Je nutné poznamenat, že některé projekty byly realizovány prostřednictvím MAS a některé 

skrze jiné poskytovatele, kde byli zaměstnanci organizace angažováni. 

 

2.4.1 Místní akční plán Trutnovsko II 
MAP Trutnovsko II (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402) navazuje na předchozí 

projekt MAP Trutnovsko I. Garantem projektu je MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Doba realizace 

je daná na čtyři roky a byla zahájena 1. 1. 2019. Hlavním cílem je naplňovat priority identifikované 

v rámci předchozího projektu MAP I, tj. prostřednictvím společného akčního plánování (které 

obsahuje vyhodnocování a aktualizaci MAP) podpořit aktivity implementace. Cílem je na základě 

prohloubené a koordinované spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území zlepšit kvalitu vzdělávání 

v MŠ a ZŠ a logicky zapojit do těchto aktivit co nejvíce relevantních subjektů z území (oslovovat i ty, 

které se do MAP I zapojovaly omezeně). 

Zástupci jednotlivých subjektů, kteří byli zvoleni, tvoří Řídicí výbor; jsou hlavním pracovním 

orgánem partnerství MAP, ovlivňují oblast vzdělávání na území MAP, projekt řídí, schvalují platný 

Statut, Jednací řád nebo Strategický rámec (SR). Aktualizace SR MAP proběhla 28. 8. 2020. Další pak 

proběhne v březnu 2021. 

Dle metodiky zahájilo svoji aktivní činnost šest pracovních skupin (PS). Jedná se 

o PS financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti, 

PS pro rovné příležitosti. Implementačními pracovními skupinami jsou PS pro neformální a zájmové 

vzdělávání, PS ředitelé škol. PS si vytvořily a stále svými náměty rozšiřují – své Databáze plánovaných 

aktivit, které slouží jako inspirace k další činnosti a uskutečňování implementačních aktivit (IA).  

http://www.kjh.cz/


Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz 
 
 

 
 

11 

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se uskutečnila řada úspěšných aktivit. S řediteli škol nebo 

rodiči jsme jezdili za inspirací, tentokrát na jižní Moravu. Velice dobře funguje spolupráce s našimi 

mateřskými školami. Snaživí předškoláci vyráběli obrázky, dárky, videopásma na podporu seniorů 

nebo zdravotníků bojujících s koronavirem. Osvědčila se tematická setkání s řediteli i učiteli škol, na 

kterých si účastníci vyměňovali zkušenosti, hlavně s online výukou a příslušnými vládními opatřeními 

proti COVID-19. Na tato setkání jsme zvali odborníky, kteří představitelům škol poskytli spoustu 

cenných rad. Začali jsme vydávat Zpravodaj MAP, který vychází cca jednou měsíčně. Školy mají od nás 

k dispozici pravidelně aktualizovaný dotační kalendář, společně se zřizovateli mohou rovněž využívat 

také aktualizovaného přehledu sdílení praxe. Školy mají také pro konzultaci svých investičních záměrů 

k dispozici našeho experta Michala Hátle.  

Realizační tým má funkci koordinátora a poskytuje i veškerou administrativu, propagaci 

a informace o setkání a činnosti jednotlivých skupin. Veřejnost a všichni aktéři MAP Trutnovsko II 

měli možnost zhlédnutí všech proběhlých aktivit, aktualit a dění na webových stránkách 

http://www.kjh.cz/plany.php a Facebooku https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/. Novinkou 

je pak pravidelně aktualizovaný YouTube kanál MAS KJH. Byl vytvořen přehled dalších plánovaných 

aktivit, který bude nadále v pravidelných intervalech zveřejňován na http://www.kjh.cz/plany.php 

a www.kjh.cz.  

Významnou roli mají i koordinátoři jednotlivých škol zapojených v MAP Trutnovsko II. 

Organizujeme pro ně semináře, workshopy aj. V roce 2020 jsme také aktualizovali popis potřeb 

jednotlivých škol, ze kterého vzejde agregovaný dokument.  

 

2.4.2 Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. se v roce 2019 aktivně zapojila do přípravy 

žádosti v rámci výzvy na Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Ve spolupráci s MAS 

v Královéhradeckém kraji byla předložena a následně vybrána pro realizaci žádost s názvem Podpora 

neziskových organizací v Královéhradeckém kraji (reg. č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013392), kterou zastřešila MAS Nad Orlicí a Místní akční skupina 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. je partnerem. Tento projekt pracovně nazýváme Šablony pro 

nestátní neziskové organizace – Šablony pro NNO. 

Klíčové aktivity jsou cíleny na Studentský parlament MAS. Realizace projektu byla zahájena 

1. 4. 2020 Do projektu jsme zapojili naše partnerské žákovské parlamenty včetně všech dětí z našeho 

území. Projekt bude ukončen k 30. 6. 2023.  

Cílem aktivit projektů této výzvy (tandemové neformální vzdělávání, projektový den) je 

zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků našeho Studentského parlamentu MAS, 

a to včetně dobrovolných pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. 

Přínosem této metody je větší pestrost, zajímavost a efektivita práce i možnost individuálního 

přístupu k dětem a žákům.  

V rámci projektu Šablony pro NNO se uskutečnily pouze 2 projektové dny (PD) a 1 tandemová 

výuka (TV). Osvědčila se spolupráce se Sdružením pro Vízmburk, z.s. a Hvězdárnou v Úpici. V červenci 

2020 proběhly 2 PD v Havlovicích – Středověk na hradě, v srpnu 2020 1 TV v Úpici na hvězdárně – 

Astronomie. 

Od vyhlášení nouzového stavu v ČR (5. 10. 2020) je projekt pozastaven. V současné době 

čekáme na rozhodnutí o uvolnění opatření. 

 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/plany.php
https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/
http://www.kjh.cz/plany.php
http://www.kjh.cz/
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2.4.3 Ostatní 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. se dlouhodobě snaží zapojit do různých 

projektů. Pro další období je prioritou udržet navazující projekty v SCLLD a MAP. V roce 2020 

se neobjevila žádná další příležitost pro MAS. 

 
 

3 Zapojení v organizacích a spolupráce s partnery 

3.1  Národní sít MAS ČR, z.s. 
V roce 2020 Národní síť Místních akčních skupin, z.s. koordinovala a metodicky podporovala MAS 

v realizaci jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje. NS MAS ČR, z.s. zaštiťuje a současně 

reprezentuje MAS celé ČR při vyjednávání s jednotlivými ministerstvy a orgány ČR a EU – vše NS je 

http://nsmascr.cz/.  

Na úrovni Královéhradeckého kraje působí Krajské sdružení 

NS MAS ČR v KHK. Jeho úkolem je šíření metody LEADER v kraji a je 

klíčovým zástupcem při vyjednávání s Krajským úřadem, Státním 

zemědělským intervenčním fondem v Hradci Králové, krajským článkem Celostátní sítě pro venkov 

nebo Spolkem pro obnovu venkova. Více o KS je uvedeno na http://kralovehradecky.nsmascr.cz/. 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. je členem NS i KS a zastupuje ji v těchto aktivitách 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D., který je předsedou kontrolní komise KS MAS ČR v KHK. Aktivně se zapojil do 

aktualizace Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje v rámci kompetentních pracovních skupin. 

Podílí se na vyjednávání podpory pro MAS na úrovni Královéhradeckého kraje a zapojení MAS do 

organizací ČR, které mají vztah k rozvoji venkova. 

V rámci spolupráci KS se MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. aktivně zapojila do činnosti 

PS PR – Petr Záliš, Kateřina Valdová a Jan Balcar. Pomohli např. připravit seriál školení pro týmy SCLLD 

a MAP.  

 

3.2 Celostátní síť pro venkov 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je dlouhodobým 

partnerem Celostátní sítě pro venkov. V rámci Exkurze po vybraných 

projektech financovaných z PRV, která se konala 16. – 18. září 2020 do 

Zlínského kraje, byly navštíveny úspěšné projekty. Více je popsáno v akcích 

MAS.  

 

3.3 Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s 
V roce 2020 byly aktivity Studentského parlamentu při MAS z důvodu covidové situace velmi 

omezeny. Vzhledem k doporučeným opatřením, obavám z fyzického setkávání a z nekonání 

veřejných akcí byl tradiční Trojboj studentského parlamentu zrušen. V září 2020 se uskutečnila 

2 setkání koordinátorů Studentského parlamentu. Další schůzky byly odloženy s ohledem na 

pandemickou situaci.  

Studentský parlament se podílel i na zajištění pořadatelské služby na akci Olympiáda pro 

starší a dříve narozené, která se konala 3. 9. 2020. Významnou měrou spolupracovali na 

http://www.kjh.cz/
http://nsmascr.cz/
http://kralovehradecky.nsmascr.cz/
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bezproblémovém průběhu akce žáci 4. třídy ZŠ Havlovice a studenti Městského gymnázia a SOŠ 

v Úpici.  

 Součástí spolupráce s Městským gymnáziem a Střední odbornou školou v Úpici bylo v roce 

2020 tradiční zapojení studentů do praxe v obcích a u partnerů MAS.  

Školy nejen v území MAS zveřejňují na www.kjh.cz a facebookovém profilu MAS KJH, o.p.s. 

upoutávky na akce, které pořádají, nebo inzeráty při hledání nových zaměstnanců. 

Studenti vysokých škol bakalářských i magisterských oborů jsou pravidelnými zájemci 

o konzultaci, v roce 2020 konzultovali své práce na téma cestovního ruchu, svazků obcí i MAS. 

Studentský parlament MAS od 1. 4. 2020 zahájil realizaci projektu Podpora neziskových organizací 

v Královéhradeckém kraji (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013392). 

 

3.4 Partnerství v rámci MAS 
Program LEADER je založen na budování místního partnerství mezi subjekty různého zaměření. 

Nejnižší úroveň je na území MAS. Mezi o.p.s. a partnery v území MAS existuje smluvní vztah, resp. 

partnerská smlouva. Členy se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby, stejně tak obce, 

podnikatelé i spolky. K 31. 12. 2020 mělo podepsanou partnerskou smlouvu 74 partnerů. Kompletní 

seznam je k dohledání na www.kjh.cz. 

 Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. klade důraz na základní principy 

spolupráce: 1. snaha o zapojení partnerů, kteří nečerpají prostředky ze SCLLD; 2. zasíťování všech 

klíčových partnerů; 3. propojení veřejného a soukromého sektoru; 4. zvýšení odpovědnosti za rozvoj 

území; 5. zlepšení atmosféry – klima v regionu. 

 

3.5 Partnerství na území ČR 
Vyšším stupněm vytváření spolupráce je přesah území MAS. Hlavním účelem této spolupráce je 

výměna zkušeností mezi jednotlivými MAS, hledání inspirace, vzájemné zdokonalování a obohacování 

o nové náměty a postupy při administraci a získávání nových kontaktů Od roku 2007 o.p.s. 

spolupracuje se třemi sousedními akčními skupinami – MAS Mezi Úpou a Metují, MAS Broumovsko+ 

a MAS Královédvorsko, z.s. Zároveň velmi dobře funguje spolupráce mezi MAS v rámci KS NS MAS ČR 

v Královéhradeckém kraji. Společné aktivity v roce 2020 zásadně ovlivnil COVID-19. Komunikace se 

omezila především na on-line setkání a na sdílení zkušeností při administraci projektů v rámci SCLLD. 

Nastavená pravidla projektů Spolupráce v rámci PRV prakticky neumožňují realizovat společný 

projekt nebo jakoukoliv projektovou aktivitu.  

V roce 2019 byla zahájena intenzivnější spolupráce s MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. V září 

2020 se v rámci třídenní exkurze s CSV seznamovali zástupci Místní akční skupiny Království – Jestřebí 

hory, o.p.s. s projekty v území této MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/partneri_mas_tabulka.php
http://www.kjh.cz/partneri_mas_tabulka.php
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3.6 Partnerství v rámci EU 
Nejvyšší stupeň spolupráce je na mezinárodní úrovni. Od roku 2007 

aktivně dochází k pravidelné výměně zkušeností 

s východoslovenským mikroregionem Poondavie. Tuto štafetu 

převzala od roku 2015 s MAS Poondavie.  

 V roce 2020 došlo k setkání obou MAS pouze prostřednictvím osobního setkání Jana Balcara 

a Róberta Koby v říjnu a on-line setkání v průběhu roku. Epidemiologická situace neumožnila 

vzájemné exkurze do obou zemí.  

 

3.7 Partnerství mimo EU (Ukrajina)  
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. od roku 2013 neformálně spolupracuje s obcí 

Nevickoe, která leží v sousedství města Užhorod. V roce 2020 došlo několikrát k on-line setkání mezi 

představiteli obou regionů. Epidemiologická situace neumožnila vzájemné exkurze do obou zemí.  

 

 

4 Přehled činností v roce 2020  
Leden 2020 KS NS MAS KHK-Vysokov 

Leden 2020 PRV – školení v Praze ke čl. 20 

Leden 2020 Seminář pro žadatele – IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy 

Leden 2020 PS pro NZV – jednání (3.) 

Leden 2020 PS pro RP – jednání (5.) 

Leden 2020 Platforma MAP Trutnovsko II (Černilov, Hradec Králové) 

Únor 2020 PRV – fyzická kontrola u příjemce dotace 

Únor 2020 Seminář pro žadatele – IROP – Infrastruktura vzdělávání 

Únor 2020 PS pro financování – jednání (5.) 

Únor 2020 PS pro RP – jednání (6.) 

Únor 2020 Šablona pro potřeby Strategického plánu rozvoje školy 

Únor 2020 PS pro RP – jednání (7.) 

Březen 2020 Seminář pro žadatele – IROP Cyklodoprava 

Březen 2020 2. Setkání zastupitelů z území MAS KJH o.p.s. 

Březen 2020 Setkání zřizovatelů (MAS KJH, Úpice) 

Březen 2020 Výjezdní jednání ředitelů škol (Velká nad Veličkou, Tasov, Strážnice)  

Březen 2020 PS pro rozvoj ČG – jednání (5.) 

Březen 2020 Chytré hračky – robotika na ZŠ (ZŠ Úpice-Lány) 

Březen 2020 PS pro rozvoj MG – jednání (5.) 

Březen 2020 Platforma MAP Trutnovsko II (Obecní dům v Nepolisech) 

Březen 2020 Výbor SOJH 

Duben 2020 KS NS MAS KHK – on-line setkání ZOOM 2x 

Duben 2020 Zpravodaj SOP 

Duben 2020 On-line setkání ředitelů škol 1. stupeň ZŠ  a MŠ – Podpora on-line výuky ve 

škole – nabídka proškolení na téma „žáci odmlčení“ 

Duben 2020 PS ředitelé škol – jednání (3.) 

http://www.kjh.cz/
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Duben 2020 PS pro rozvoj ČG – jednání (6.) 

Duben 2020 On-line setkání ředitelů škol ZŠ 1. - 9. třída – Podpora on-line výuky ve škole – 

nabídka proškolení na téma „žáci odmlčení“ 

Duben 2020 PS pro rozvoj MG – jednání (6.) 

Duben 2020 Webinář na téma on-line výuka a platforma Google Meet (1. část) 

Duben 2020 Webinář na téma on-line výuka a platforma Google Meet (2. část) 

Květen 2020 KS NS MAS KHK – on-line setkání ZOOM  

Květen 2020 Seminář pro žadatele on-line – IROP – Sociální služby 

Květen 2020 Seminář pro příjemce – OPZ 

Květen 2020 Kulatý stůl – Manuály pro MŠ a ZŠ k organizaci výuky do konce školního roku 

2019/2020 – pro ředitele a zástupce ZŠ 1. stupeň a MŠ 

Květen 2020 Kulatý stůl – Manuály pro MŠ a ZŠ k organizaci výuky do konce školního roku 

2019/2020 – pro ředitele a zástupce ZŠ 1. - 9. třída a Městské gymnázium a 

SOŠ Úpice 

Květen 2020 Kulatý stůl – Zahájení výuky v MŠ, ZŠ – pro ředitele a zástupce ZŠ 1. stupeň a 

MŠ 

Květen 2020 Kulatý stůl – Zahájení výuky v MŠ, ZŠ – pro ředitele a ZŠ 1. - 9. třída a Městské 

gymnázium a SOŠ Úpice 

Červen 2020 VH KS NS MAS – Dolní Javoří 

Červen 2020 Valná hromada SOP (Vítězná) 

Červen 2020 Seminář pro žadatele – PRV 2x 

Červen 2020 Zasedání orgánů MAS KJH, o.p.s. 

Červen 2020 Sněm MAS KJH (Úpice) 

Červen 2020 PS pro financování – jednání (6.) 

Červen 2020 Platforma MAP Trutnovsko II (Městské muzeum a galerie Hořice) 

Červen 2020 Kulatý stůl – Bilance výuky v MŠ, ZŠ a ZUŠ po ukončení školního roku – pro 

ředitele a zástupce ZŠ 1. stupeň, MŠ a ZUŠ 

Červen 2020 Kulatý stůl – Bilance výuky v MŠ, ZŠ a ZUŠ po ukončení školního roku – pro 

ředitele a zástupce ZŠ 1. - 9. třída a Městské gymnázium a SOŠ Úpice 

Červen 2020 Výbor SOJH 

Červenec 2020 Správní rada MAS 

Červenec 2020 Školení SCLLD – nové období 2021-27 – Třebechovice pod Orebem 

Srpen 2020 PS pro rozvoj ČG – jednání (7.) 

Srpen 2020 Podání žádosti o Standardizaci MAS 

Srpen 2020 Setkání orgánů MAS 

Srpen 2020 KS NS MAS KHK – Chlum u Vyskeře 

Září 2020 PS pro NZV – jednání (4.) 

Září 2020 PS pro rozvoj MG – jednání (7.) 

Září 2020 MAP ORP Veselí nad Moravou – představení aktivit 

Září 2020 ZŠ Ostrožská Nová Ves – období on-line výuky 

Září 2020 ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem – sdílení dobré praxe 

Září 2020 Platforma MAP Trutnovsko II (Hrad Pecka) 

Září 2020 Jak přivést děti do světa mezi řádky (Knihovna Úpice) 
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Září 2020 Možnosti spolupráce Střediska volného času Trutnov se ZŠ a MŠ v ORP 

Trutnov 

Září 2020 Novela školského zákona a aktuální hygienické normy (SVČ Trutnov) 

Září 2020 Platforma na ZŠ a MŠ Horní Maršov – 1. blok „Nebe nad hlavou“ 

Září 2020 Olympiáda pro starší a dříve narozené 

Září 2020 Seminář k PR pro MAS v KHK 

Září 2020 Seminář pro žadatele – IROP – Infrastruktura vzdělávání 

Září 2020 Exkurze na Moravu – sdílení praxe mezi MAS 

Říjen 2020 VH KS MAS KHK – on-line 

Říjen 2020 Kladské pomezí – certifikační komise – on-line 

Říjen 2020 Setkání orgánů MAS 

Říjen 2020 PS ředitelé škol – jednání (4.) 

Říjen 2020 Platforma na ZŠ a MŠ Horní Maršov – 2. blok „Slunce a jeho pozorování“ 

Říjen 2020 PS pro financování – jednání (7.) 

Listopad 2020 Seminář k přípravě strategií CLLD – on-line 

Listopad 2020 Seminář – Změny v Pravidlech LEADER – on-line 

Listopad 2020 VH KS MAS KHK – on-line 

Listopad 2020 Platforma MAP Trutnovsko II (on-line) 

Listopad 2020 Covidu to osladíme (covidové oddělení nemocnice Trutnov) 

Listopad 2020 Kulatý stůl – Nastavení výuky na školách v období říjen, listopad 2020 – pro 

ředitele a zástupce ZŠ 1. - 9. třída a Městské gymnázium a SOŠ Úpice 

Listopad 2020 Kulatý stůl – Nastavení výuky na školách v období říjen, listopad 2020 – pro 

ředitele a zástupce MŠ a ZŠ 1. stupeň – 1. - 4. třída, 1. - 5. třída 

Listopad 2020 Zpravodaj MAP – Souhrn aktuálních informací pro školy v době nouzového 

stavu 

Listopad 2020 PS pro RP – jednání (8.) SWOT analýza 

Listopad 2020 PS pro MG – jednání (8.) SWOT analýza 

Listopad 2020 PS pro ČG – jednání (8.) SWOT analýza 

Prosinec 2020 Valná hromada SOP (Vítězná) 

Prosinec 2020 KS NS MAS – on-line 

Prosinec 2020 PS pro financování – jednání (8.) 

Prosinec 2020 Platforma na ZŠ a MŠ Horní Maršov – 3. blok „Planety a meziplanetární 

hmota“ 

Prosinec 2020 Kulatý stůl – Aktuální legislativní změny s ohledem na covid-19 ve školství – 

pro ředitele a zástupce ZŠ 1. - 9.třída a Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZUŠ 

Prosinec 2020 Kulatý stůl Aktuální legislativní změny s ohledem na covid-19 ve školství – 

ředitele a zástupce MŠ a ZŠ – 1. stupeň – 1. - 4. třída, 1.  - 5. třída 
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5 Program LEADER 

5.1 Monitoring projektů  
V roce 2020 probíhal tzv. monitoring projektů, tj. byl kompletně vyhodnocen program LEADER 2009–

2013 a byla zpracována zpráva o jeho průběhu. V níže uvedené tabulce jsou k vidění projekty, které 

byly v roce 2020 vyřazeny z evidence, protože jim v loňském roce skončila pětiletá doba vázanosti 

projektu na účel.  

název žadatele název projektu
místo realizace

(NUTS 5)
fiche

reálně vyplaceno dle 

Portálu farmáře
udržitelnost projektu do

Obec Kocbeře Kocbeřemi bezpečně Kocbeře 1 945 157 Kč 25.2.2020

Obec Jívka Vybavení multifunkčního sálu Jívka 2 185 189 Kč 15.4.2020

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Revitalizace hřbitova ve Vlčkovicích v 

Podkrkonoší

Vlčkovice v 

Podkrkonoší
2 185 189 Kč 27.5.2020

 
 

 

6 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  
V roce 2020 MAS vyhlásila celkem 5 výzev v rámci Strategie CLLD. Jednalo se o výzvy v Integrovaném 

regionálním operačním programu (IROP) Bezpečnost a udržitelnost dopravy – aktivita Cyklodoprava, 

Infrastruktura vzdělávání II. a III., Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb a výzvu č. 3 v rámci 

Programu rozvoje venkova (fiche Neproduktivní investice v lesích a fiche Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).  

Všechny uvedené výzvy byly v roce 2020 také uzavřeny a vyhodnoceny. 

 

Počty podpořených žadatelů a celkovou výši finanční podpory uvádíme v přehledu níže: 

Operační 

program 

Výzva Počet 

podpořených 

žadatelů 

Celková výše 

finanční podpory (v 

Kč) 

IROP Infrastruktura vzdělávání II. 2 1 542 067,55 

IROP Infrastruktura vzdělávání III. 1 2 695 918,55 

IROP Bezpečnost a udržitelnost dopravy – aktivita 

Cyklodoprava 

1 2 992 863,25 

IROP Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb 1 999 999,45 

PRV fiche 5 Neproduktivní investice v lesích 1 3 178 905  

PRV fiche 6 Investice do lesnických technologií a 

zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 

a uvádění na trh  

2 822 000  

 

V roce 2020 probíhaly schůzky Pracovních skupin pro přípravu výzev. Předmětem činnosti bylo 

zmapování aktuálních potřeb a požadavků potenciálních žadatelů v regionu MAS.  
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7 Hospodaření o.p.s. 
 
K 31. 12. 2020 hospodařila společnost: 

- se samostatnými movitými věcmi ve výši 82.862,00 Kč 

- s drobným hmotným a drobným nehmotným majetkem ve výši 729.042,41Kč. 

Součástí majetku jsou tiskárna Bizhub Konica C258, notebooky, server, záložní zdroje, kancelářský 

nábytek, externí disk, telefon, fotoaparát, křesla, tiskárna a software, které slouží k zajištění chodu 

společnosti.  

 

Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2020 vedené na běžném účtu činily 2.654.509,59 Kč a 

pokladní hotovost 13.653,00 Kč. 

 

Pohledávky k obchodním vztahům měla společnost ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2020 v celkové 

výši 0,- Kč.  

 

Pohledávky vůči poskytovatelům dotací ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2020 v celkové výši 0,- Kč. 

 

Krátkodobé závazky společnosti k 31. 12. 2020 činily: 

- dodavatelé ve výši 36.941 Kč 

- nevyplacené mzdy zaměstnancům společnosti za XII/2020 ve výši 225.275,00 Kč 

- nezaplacené sociální a zdravotní pojištění z mezd za XII/2020 ve výši 95.917,00 Kč 

- neuhrazené sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti XII/2020 a neodvedené zákonné 

úrazové pojištění za zaměstnanců, vše ve výši 37.912,00 Kč 

- ostatní závazky – 0,00 Kč 

 

Dohadné účty společnosti k 31. 12. 2020 činily 3.781.247,46 Kč: 

- MAP Trutnovsko II – 1a) – 935.136,50 Kč 

- MAP Trutnovsko II – 1b) – 1.294.422,97 Kč 

- SCLLD – 1.384.537,38 Kč 

- Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji – Šablony pro NNO – 167.150,61 Kč      

 

Částka bude proplacena na základě podané žádosti o proplacení a v žádosti o průběžnou platbu v roce 

2021. 

Přijaté zálohy v roce 2020 na dotace MAP Trutnovsko II byly ve výši 2.890.910,20 Kč, v roce 2020 bylo 

vyčerpáno: 1 a) přímé náklady 1.639.332,40 Kč; 1 b) nepřímé náklady 935.136,50 Kč. 

 

Náklady příštích období k 31. 12. 2020 byly 945,95 Kč. 

Dlouhodobé závazky společnost nemá.  
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Náklady, výnosy a zisk společnosti: 

 

Náklady společnosti    

Materiál 289.729,71 Kč 

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 16.852,00 Kč 

Opravy a údržba    1.000,00 Kč 

Cestovné    0 Kč 

Náklady na reprezentaci   37.071,60 Kč 

Ostatní služby 874.721,80 Kč 

Mzdové náklady 3.179.441,00 Kč 

Zákonné pojištění 842.442,00 Kč 

Členské příspěvky hrazené z dotací 25.000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 24.389,73 Kč 

Odpisy hm. majetku 18.437,00 Kč 

Celkem 5.309.084,84 Kč 

 

Výnosy podle zdrojů  

Královéhradecký kraj 150.000,00 Kč 

MAP Trutnovsko II 2.281.531,98 Kč 

Olympiáda pro starší a pokročilé 40.000,00 Kč 

SCLLD 1.832.799,54 Kč 

Podpora nezisk. organizací v KHK-Šablony pro NNO 167.150,61 

Dotace celkem 4.471.482,13 Kč 

Tržby z prodeje služeb – celkem 617.890,00 Kč 

Jiné ostatní výnosy 172.490,00 Kč 

Úroky                         240,21 Kč 

Neinvestiční příspěvky 83.900,00 Kč 

Výnosy celkem 5.346.002,34 Kč 

 

V roce 2020 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk ve výši 36.917,50 Kč.  

 

Obecně prospěšná společnost vykonávala v roce 2020 hlavní činnost a doplňkovou činnost. 

 

Obecně prospěšná společnost nemá zřízené žádné fondy. 

 

Náklady na mzdu ředitele a odměny členům správní rady a členům dozorčí rady: 

V roce 2020 byly náklady mzdu ředitele 21.598,65 Kč. Náklady na odměny členům správní rady a 

členům dozorčí rady nebyly žádné. 

 

Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů 

Správní rada na svém zasedání shledala znění zakládací listiny za dostačující a vyvážené a není důvod 

ji jakkoliv měnit.  
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Výrok auditora k roční účetní závěrce – příloha výroční zprávy č. 4 

Audit hospodaření za rok 2020 provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. 

 

Účetní závěrka (§21, odst. 4 ZÚ) – viz přílohy: 

- č. 1 – Rozvaha 

- č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 

- č. 3 – Příloha k účetní závěrce 

 

Komentář: 

Náklady na spotřebu materiálu zahrnovaly nákup NTB, kancelářského nábytku, kancelářských potřeb, 

vybavení kanceláře, materiálu pro zajištění akcí. K 31. 12. 2020 nebyl proveden žádný odpis 

materiálu.  

 

Společnost si pronajímá automobil. Podle smlouvy si náklady na pohonné hmoty a servis mimo 

smlouvu hradí společnost samostatně. Pohonné hmoty jsou v kapitole Spotřeba ostatních 

neskladovatelných dodávek. Náklady na reprezentaci obsahují náklady na občerstvení pro sněmy, 

konference, školení.  

 

Ostatní služby obsahují položky spojené s aktivitami MAS, např. licence pro IT, poštovné, telefon, 

poplatky BÚ, servis automobilu nad rámec smlouvy, správa webových stránek a IT v kanceláři, 

zajištění propagačního materiálu a občerstvení pro akce MAS, organizace akcí MAS, činnosti spojené 

s tvorbou SCLLD, služby spojené s pracemi pro Společenství obcí Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí 

hory a přípravou grantů; náklady spojené s účetnictvím, koordinací projektů, auditem za rok 2020, 

servisu obcím, MŠ a ZŠ v oblasti GDPR, účastí na konferencích v ČR a SR a školeních apod. 

 

Do kapitoly ostatní služby patří i nájemné, které zahrnuje pronájem hlavní kanceláře. Součástí 

nájemní smlouvy je pronájmu nebytových prostor a veškeré energie (teplo, světlo a voda), přístup 

k internetu.  

 

Mzdové náklady v roce 2020 byly hrazeny z části z dotačních prostředků, které MAS získala na 

realizaci projektů a z části z vlastních prostředků. Pro obecně prospěšnou společnost v průběhu roku 

2020 pracovali tito zaměstnanci:  

- Jan Balcar (1,0 úvazku – ředitel, hlavní manažer MAP Trutnovsko II a vedoucí zaměstnanec pro 

SCLLD) 

- Kateřina Valdová (12/2018 - odchod na mateřskou dovolenou, od 1. 1. 2020 – dohoda o 

provedení práce v rámci MAP Trutnovsko II) 

- Ludmila Bártová (1,0 úvazku – hospodářka MAS) 

- Lenka Procházková (1,0 úvazku, manažerka pro GDPR, pověřenkyně GDPR, manažerka pro SOJH 

a SOP) 

- Daniela Müllerová (1,0 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD) 

- Hana Bryknarová (1,0 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD) 

- Petr Záliš (0,9 úvazku – metodik a analytik projektu MAP Trutnovsko II – nástup od 1. 1. 2020) 

- Barbora Procházková (0,5 úvazek – administrativní pracovník projektu MAP Trutnovsko II) 

- Karel Turek (0,5 úvazku – Odborný konzultant pro analýzy a strategie MAP Trutnovsko II) 
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Ostatní náklady v této kapitole jsou dohody o provedení práce pro osoby, které pracují pro 

Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory nebo externě pracují na realizaci projektů. 

Součástí kapitoly zákonné sociální pojištění jsou odvody z mezd.  

 

Ostatní daně a poplatky jsou náklady na pojištění zaměstnanců.  

 

Členské příspěvky daňově neuznatelné je členský příspěvek do KS a NS MAS ČR. 

 

Část výnosů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla tvořena z prodeje obecně 

prospěšných služeb – činnost pro Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší, 

Celostátní síť pro venkov, MŠ a ZŠ a jiné subjekty. 

Od roku 2019 naše společnost zajišťuje služby v oblasti GDPR pro obce, MŠ a ZŠ. Tato činnost je 

vedena jako vedlejší, nebo-li doplňková. Společnost je zaregistrována na živnostenském úřadě 

v Trutnově.  

 

Zásadní složkou ve výnosech jsou dotace. V roce 2020 byly realizovány klíčové projekty MAP 

Trutnovsko II (MŠMT) a SCLLD (MMR ČR). Prostřednictvím Královéhradeckého kraje byly získány 

prostředky na dofinancování aktivit MAS a neuznatelných nákladů a projekt Olympiáda pro starší a 

dříve narozené. Od dubna byla zahájena realizace projektu Podpora neziskových organizací 

v Královéhradeckém kraji.  

 

Neinvestiční příspěvek na činnost se vybírá od partnerů; má sloužit dle partnerské smlouvy na 

zajištění servisu pro partnery a dofinancování podílů do projektů. Výše příspěvky je vždy schválen 

sněmem MAS. Pro rok 2020 byl schválen sněmem 25. 6. 2019. Pro rok 2021 byl schválen sněmem  

25. 6. 2020. 

 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír, 

ekologicky třídí odpad. Zaměstnanci společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem 

vzdělávání. Je vyhledáváno vzdělávání, které je hrazeno z jiných zdrojů a náklady na dopravu a 

ubytování hradí MAS. Přímé náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2020 nebyly. 

 

Informace o existenci organizační složky v zahraničí  

Společnost neměla k 31. 12. 2020 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá 

činnost byla soustředěna v sídle společnosti a regionech České republiky. 

 

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Po dni uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. 

 

Informace o činnosti, vývoji a výkonnosti a předpokládaném vývoji 

Posláním společnosti je přispívat k rozvoji regionu dle statutu. 
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Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Společnost nevlastní akcie ani jiné podíly. 

 
Informace o činnosti, které byly vyvíjeny v souvislosti s COVID-19 

Společnost od března 2020 reagovala na opatření vyhlášené vládou ČR. Nejprve zavedla tzv. hybridní 

pracovní dobu, tj. kombinace pobytu na pracovišti a home office. Následně MAS se nakoupila 

ochranné štíty a zajistila desinfekci, roušky a zapojila se do distribuce těchto pomůcek do území. Na 

webových stránkách zveřejňovala aktuality pro školy a obce.  

 

 

8 Prezentace  
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla založena v roce 2006, resp. 2007 a za celou existenci se 

podařilo vybudovat fungující propagační síť, která dopomohla tomu, že se MAS v regionu a kraji 

výrazně zviditelnila.  

 

8.1 Propagace 
Nedílnou součástí chodu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je informování o její činnosti. Tiskové 

zprávy vytváří pověřený pracovník, který zajišťuje jejich distribuci do médií a v rámci vytvořené 

databáze formou mailové rozesílky. 

Vhodnými mediálními prostředky pro tento účel jsou především: 

• zpravodaje zakladatelů MAS – Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší 

• místní (obecní) zpravodaje 

• internetové stránky jednotlivých partnerů MAS, zakladatelů o.p.s. a samozřejmě vlastní 

stránky MAS, www stránky ostatních MAS a organizací s nimi spojených (Národní síť a Krajské 

sdružení MAS, atd.) 

• úřední desky v obcích na území MAS 

• stránky na sociální síti Facebook 

• od roku 2020 také pravidelně aktualizovaný YouTube kanál MAS 

• účast na akcích týkajících se problematiky rozvoje venkova 

 

Příjemci dotací z programu LEADER a SCLLD pak propagují MAS díky povinné i nepovinné publicitě 

vztahující se k realizovanému projektu.  

 

8.2 Informační toky 
Konkrétními nositeli propagace pak jsou: 

 

Webové stránky 

MAS má vlastní webové stránky, na kterých se zájemci mohou dozvědět veškeré informace o její 

činnosti. Ty jsou aktualizovány dle nutnosti, minimálně však 1x týdně. V případě vyhlášení výzev 

a výběru projektů jsou aktualizovány dle potřeby tak, aby mohli potenciální předkladatelé projektů 

získávat aktuální informace. Všechny relevantní materiály jsou zároveň rozesílány do mailových 

schránek zájemců z řad partnerů, spolupracovníků i ostatní veřejnosti. 
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• www.kjh.cz 

• webové stránky zakladatelů (www.jestrebihory.net, www.podkrkonosi.info) 

• weby jednotlivých obcí a partnerů MAS 

Aktualizace stránek provádí pověřený pracovník prostřednictvím webmasterů. 

 

Tištěná média 

• Krkonošský deník 

• Úpické noviny 

• jednotlivé obecní a městské zpravodaje 

 

Audio a video 

Videa mapující jednotlivé projekty a akce MAS jsou zveřejněna na stránkách MAS 

http://www.kjh.cz/tv_kanal.php a nově také na přehledu videoreportáží na našem YouTube kanálu 

https://www.youtube.com/channel/UCu251TKOs0U13ckD93JVdMQ/featured. Některá videa lze najít 

na www.televize-js.cz. V roce 2020 se reportáže z akcí objevily i na Východočeské televizi V1 

a Regionální televizi. V oblasti audia se občas objeví pozvánky nebo reportáže z akcí ve vysílání 

Českého rozhlasu Hradec Králové nebo Rádia Blaník. 

 

PR akce pro veřejnost  

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., podporuje akce svých partnerů, a to v rámci 

propagace – jak hnutí LEADER, tak Místní akční skupiny. Podpora akcí v regionu má zároveň 

deklarovat spolupráci a partnerství se subjekty.  

Námi podporovanou akcí je například letní běh na běžkách v Havlovicích, pomáháme 

s výrobou a tiskem plakátů. Jednou z našich „vlajkových lodí“ je Olympiáda pro starší a dříve 

narozené, kterou ve Všesportovním areálu v Havlovicích pořádáme každoročně začátkem září 

společně s TJ Sokol Havlovice. Pod naším patronátem proběhla na podzim 2020 také Podkrkonošská 

Sněženka, přehlídka uměleckých aktivit školáků ze Společenství obcí Podkrkonoší se tentokrát konala 

kvůli protiepidemickým opatřením v online prostoru. Výsledné práce byly prezentovány i na YouTube 

kanálu MAS KJH. 

 

 

9 Prezentace vybraných aktivit 

9.1 IV. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov 
Partneři: MAP Trutnovsko II 

březen 2020 

Vystoupení hudebních a tanečních souborů, zvučnou cimbálovku, spoustu zážitků a také inspiraci 

přineslo v pořadí již 5. Společné výjezdní jednání ředitelů základních a mateřských škol z Trutnovska. 

Desetičlenná výprava se ve dnech 4. – 6. března 2020 vypravila na jižní Moravu. Akce se konala 

v rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II.  „Výjezdní zasedání našich ředitelů bylo 

zaměřené na hudební výchovu. Zvolili jsme úmyslně jižní Moravu, protože tady je unikátní propojení 

folklorních souborů se školami. Navštívili jsme tři zajímavá místa, myslím, že každý účastník si našel to 

svoje,“ zhodnotil výjezd Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. 

a manažer MAP Trutnovsko II. 

http://www.kjh.cz/
http://www.jestrebihory.net/
http://www.podkrkonosi.info/
http://www.kjh.cz/tv_kanal.php
https://www.youtube.com/channel/UCu251TKOs0U13ckD93JVdMQ/featured
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 Účastníci zájezdu zamířili nejprve do Velké nad 

Veličkou. Seznámili se tu s fungováním základní 

školy a v kulturním domě zhlédli vystoupení 

folklorního souboru Veličánek. Následovala 

prohlídka krásné sportovní haly nebo 

řemeslného minipivovaru Velický Bombarďák. 

Ředitelé se poté přesunuli do mateřské školy 

v Tasově, kde se přímo účastnili alternativně 

pojaté hudební výchovy. „Bylo to velmi zajímavé. 

Nejdůležitější je ale pro mě možnost setkání 

s kolegyněmi a kolegy, popovídání si o tom, co nás pálí ve škole. Tyto konzultace probíhají i cestou 

v autobuse. Pak samozřejmě poznáváme místo, můžeme se inspirovat a zjišťovat, jak to funguje 

jinde,“ ocenil přínos další poznávací cesty ředitel Základní školy Úpice-Lány Petr Kalousek. 

Vyvrcholením výjezdního jednání byla návštěva Strážnice, považované za Mekku folkloru a lidové 

kultury. Výpravě z Podkrkonoší zahráli šikovní žáci strážnické Základní umělecké školy, cimbálovka si 

dokonce vysloužila žádost o přídavek! Akce byla celkově velmi přínosná a inspirativní. 

 

9.2 Olympiáda pro starší a dříve narozené 
PARTNEŘI: TJ Sokol Havlovice, Obec Havlovice, Studentský parlament MAS 

září 2020 

V Havlovicích se ve čtvrtek 3. září 2020 

uskutečnil 12. ročník Olympiády pro starší a 

dříve narozené. Oblíbenou sportovně – 

společenskou akci uspořádaly Místní akční 

skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. a 

Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice. Dvě 

stovky účastníků z území MAS změřily síly 

v tradičních i nevšedních disciplínách, 

olympijské boje zpestřil doprovodný 

program.  

Za ideálního počasí vše odstartovaly proslovy starostů zúčastněných obcí a česká hymna 

v podání ředitelky Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici Evy Matouškové. „Velice rád jsem 

nad havlovickou olympiádou zase převzal záštitu. Akce je hodně přínosná, pohyb na zdravém 

vzduchu je tou nejlepší prevencí,“ nešetřil chválou náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro 

oblast zdravotnictví Aleš Cabicar, který sportovní dění na břehu Úpy se zájmem sledoval. Soutěžilo se 

ve skoku dalekém, minigolfu nebo v hodu paličkou a válečkem na cíl. Nejstarší účastnice se narodily 

na počátku třicátých let minulého století! „Mám velkou radost, že se to povedlo, také počasí nám 

přálo. Účast byla slušná, atmosféra skvělá. Věřím, že i takto se dá bojovat proti koronaviru,“ hodnotil 

Jan Balcar, ředitel spolupořádající MAS, který akci moderoval. Mezi nejpočetnější olympijské výpravy 

patřila ta z Pilníkova. „Těšili jsme se, z našeho města dorazilo do Havlovic pětadvacet sportovců. 

Přípravu jsme nepodcenili, poctivě jsme trénovali,“ prozradil s úsměvem trenér, masér a roztleskávač 

týmu, pilníkovský starosta Josef Červený. Jako velká komplikace se jevila uzavírka opravovaného 

http://www.kjh.cz/
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mostu přes Úpu v Havlovicích. Díky starostovi obce Pavlu Dvořáčkovi se ale podařilo místní konstrukci 

dočasně zprovoznit, což účastníkům usnadnilo přístup do sportovního areálu.  

Během Olympiády pro starší a dříve 

narozené probíhalo v dějišti akce i pozorování 

Slunce, které zajistili úpičtí hvězdáři. Zájemci si 

také mohli vyzkoušet jízdu na elektrokolech, 

která byla k zapůjčení ve stánku společnosti 

Barta.bike. Originální kulturní vložku obstaraly 

Boubelky z Mezilečí. Účastníci narození do roku 

1955 si kromě sportování našli čas i na posezení 

a popovídání. Spousta z nich si domů odnášela 

také ceny od sponzorů. Drobné občerstvení 

měli olympionici zdarma. Se zajištěním akce 

pomohli žáci z Havlovic a také úpičtí gymnazisté. „Chtěl bych poděkovat všem obětavým 

organizátorům i samotným účastníkům, kteří se v dnešní nelehké době nebáli a do Havlovic dorazili,“ 

uzavírá Jan Balcar. Podrobnější informace včetně fotogalerie a odkazu na videoreportáže budou na 

www.kjh.cz. 

  

9.3 Výprava z Podkrkonoší vyrazila za inspirací i sdílením praxe 
PARTNEŘI: Celostátní síť pro venkov, SZIF Hradec Králové 

září 2020 

Cesta za zkušenostmi v jiných krajích. 

Tak se jmenoval výjezd, který na podzim  

podnikla šestnáctičlenná výprava 

z Královéhradeckého kraje. Inspirativní 

akci uspořádala ve dnech 16. – 18. září 

Celostátní síť pro venkov společně 

s Místní akční skupinou (MAS) Království 

– Jestřebí hory, o.p.s. 

 „Součástí každé takové exkurze 

je cesta autobusem a večerní 

neformální program. Pro účastníky se 

tak naskýtá jedinečná příležitost více se 

seznámit nejen profesně, ale hlavně osobně,“ vysvětluje ředitel spolupořádající MAS Jan Balcar. 

Účastníci zájezdu se na Moravě seznámili s projekty realizovanými s přispěním evropských 

i národních dotací. Ve Vinařství Hruška v Blatnici pod Svatým Antonínkem se dozvěděli například 

o pořízení speciálních strojů pro zpracování produkce, dále o možnostech podpory diverzifikace 

zemědělských činností a s tím spojeným rozvojem agroturistiky. Prostřednictvím Programu rozvoje 

venkova (PRV) 2014–2020 zde byl mimo jiné vybudován penzion s šestnácti lůžky za účelem rozšíření 

služeb pro zákazníky, kteří do této části republiky zavítají. Ve Vinařství Cícha se koštovala místní 

odrůda Blatnický Roháč a došlo také na prohlídku automatické plničky lahví, pořízené opět v rámci 

PRV. 

http://www.kjh.cz/
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Účastníci výpravy mohli na vlastní oči vidět 

rozvoj venkovského prostředí v jiném 

regionu. Seznámili se třeba s česko-

slovenským projektem zaměřeným na 

oživování venkovských stavení. „Líbily se mi 

například zrekonstruované památkové 

domečky v Ostrožské Nové Vsi. Jsou stylově 

vybavené dary místních lidí, děti i dospělí se 

v nich mohou scházet, poznávat se, povídat 

si,“ vyzdvihla během zájezdu Miroslava 

Stárková, královéhradecká krajská 

koordinátorka Celostátní sítě pro venkov.  

 Výprava tvořená převážně starosty z Trutnovska si prohlédla také Slovácký dvůr, kde 

proběhla prezentace projektů realizovaných na Horňácku a Ostrožsku a také prohlídka umýváren 

realizovaných za finanční podpory Programu rozvoje venkova 2007–2013. „Společně s dalšími 

partnery jsme například vyznačili ovocné stezky nebo příhraniční trasy pro běžkaře. Podporujeme 

také projekty zaměřené na lidové stavitelství, máme malovanou mapu, je toho spousta,“ 

vyjmenovala během své prezentace Jana Bujáková, hlavní manažerka hostitelské MAS Horňácko 

a Ostrožsko, z.s. „Bylo to přínosné, přivezli jsme si spoustu zážitků. Díky sdílené praxi jsme se mohli 

seznámit s dalšími možnostmi financování projektů. Děkujeme organizátorům za tento výjezd a už 

teď se těšíme na další cestu za inspirací,“ nechal se slyšet starosta Pilníkova Josef Červený. Účastníci 

výjezdu pochopitelně probírali také současnou nelehkou situaci vyvolanou šířením koronaviru. 

Hovořilo se rovněž o nových možnostech rozvoje podkrkonošského regionu a na základě nově 

získaných informací a sdílených zkušeností také o dalším směřování MAS. 

 

9.4 Podkrkonošská sněženka 2020 
PARTNEŘI: Společenství obcí Podkrkonoší 

září 2020 

Společenství obcí Podkrkonoší i v dnešním 

nelehkém období opět uspořádalo 

populární dětskou akci Podkrkonošská 

Sněženka. Letošní tvůrčí setkání školáků 

původně zaměřené na divadlo bylo hodně 

netradiční. Vzhledem k doporučeným 

opatřením a obavám z fyzického setkávání 

se akce uskutečnila online formou. 

Výsledkem jsou reportáže žáků prvního 

stupně sedmi zúčastněných škol, které jsou od 25. září 2020 k vidění na stránkách Společenství obcí 

Podkrkonoší www.podkrkonosi.info a Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

www.kjh.cz.  

Letošní ročník byl výjimečný, vzhledem ke změně termínu byla možnost s žáky nazkoušet jen krátká 

představení. Paní učitelky vystoupení natočily a zaslaly do kanceláře MAS. „I přes netradiční průběh 

http://www.kjh.cz/
http://www.podkrkonosi.info/
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letošní Podkrkonošské Sněženky jsem přesvědčen o tom, že se všichni dobře pobavili a budou na tuto 

akci vzpomínat. 

Sněženka se povedla, oceňujeme přípravu 

účinkujících a velký dík patří pedagogům, kteří nám letos 

hodně pomohli,“ řekl s úsměvem Petr Hrubý, předseda 

Společenství obcí Podkrkonoší. Všem malým účastníkům 

zaslali pořadatelé jako poděkování Jo-jo a blok s logem 

Podkrkonošské Sněženky 2020 a sladké odměny. 

 

 

9.5 Covidu to osladíme! 
PARTNEŘI: MAP Trutnovsko II 

listopad 2020 

Výzva „Covidu to osladíme!“ měla v Podkrkonoší velký ohlas. Do akce na podporu zdravotníků 

z covidového oddělení trutnovské nemocnice se zapojilo třináct mateřských škol. Předškoláci vyrobili 

tři stovky dárků, vzkazů nebo obrázků. Pořadatelé z Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí 

hory předali zdravotníkům v první linii také poukazy na nákup dobrot v trutnovské Cukrárně 

a kavárně Promenáda. 

Vedení Oblastní nemocnice v Trutnově akci 

přivítalo. „Tlak na naše zdravotníky je velký a 

takováto forma podpory je pro ně velmi příjemná a 

vítaná. Uvědomí si, že v tom boji nejsou úplně sami. 

Až se situace uklidní, rádi bychom do školek 

zapojených do projektu zajeli, poděkovali osobně a 

věříme, že bude také prostor si o všem popovídat,“ 

těší se na setkání s předškoláky ředitel trutnovské 

nemocnice Miroslav Procházka. Třeba v Havlovicích se 

do tvoření pro lékaře, sestřičky a další zdravotnický personál zapojilo dvacet malých umělců. „Reakce 

dětí jsou přirozené, často neočekávané. Sedli jsme si do kroužku, kolem sebe dali vyrobené dárečky 

pro zdravotníky a povídali si o aktuální situaci. Některé děti se s touto nemocí setkaly v rodině, samy 

v sobě to prožívají. Mě to úplně dostalo, čím jsem starší, tím víc tyto věci prožívám,“ přiznala Yvona 

Friebelová, ředitelka havlovické Mateřské školy Hastrmánek. Velký kus práce odvedli také šikovní 

předškoláci v Žacléři. „U nás se do akce zapojilo 

asi třicet dětí, tvořily s nadšením a radostí. Přišly 

s tím, že chtějí něco vyrobit i pro policii nebo 

vojáky, protože taky pomáhají. S dětmi o 

aktuální situaci mluvíme, mají přehled, doma 

sledují zprávy nebo mají informace od rodičů. 

Vědí třeba, že koronavirus měl i vicepremiér Jan 

Hamáček. Na procházce se zasmály příjmení 

tohoto politika, přišlo jim humorné,“ prozradila s 

úsměvem Jana Nagyová, ředitelka Mateřské 

školy v Žacléři.  
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Do akce na podporu obětavých bojovníků s pandemií se aktivně zapojily také školky v Trutnově, Úpici, 

Suchovršicích, Rtyni v Podkrkonoší, Batňovicích, Dolní Olešnici či Chvalči. „Jsem nadšený z atmosféry, 

kterou vytvořily učitelky s dětmi z mateřských škol z Trutnovska při výrobě dárků pro naše 

zdravotníky v první linii. Na výrobcích je znát, že byly vytvářeny s láskou a velkým obdivem. Každý 

z těchto kousků je originál a věřím, že v prostorách trutnovské nemocnice potěší nejen zdravotníky, 

ale také pacienty,“ vyzdvihl přínos předškoláků ředitel pořádající MAS Jan Balcar.  

Pro spoluorganizátory akce z Cukrárny a kavárny Promenáda to nebylo první setkání 

s pracovníky trutnovské nemocnice. „Jednou za 

čas doneseme něco dobrého pro zaměstnance 

covidového oddělení, aby si osladili život. Toto 

pro nás byla další výzva, ze které jsme hodně 

nadšení,“ neskrývá svou spokojenost 

spolumajitelka Promenády Zuzana Bílková. Akce 

se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán, 

který se na Trutnovsku snaží přispět ke zvýšení 

kvality vzdělávacího procesu. Aktivně se ho 

účastní 46 mateřských, základních, základních 

uměleckých nebo speciálních škol. 

 

 

10 Schválení Výroční zprávy za rok 2020 
Schváleno správní radou Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. ……………. v Úpici. 

 

Zpracovali:  

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Lenka Procházková 

Daniela Müllerová 

Hana Bryknarová 

Mgr. Petr Záliš 

Barbora Procházková 

Ing. Kateřina Valdová 

Iva Vašatová 

 

Předseda správní rady PaedDr. Vladimír Diblík: 

http://www.kjh.cz/
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v plném rozsahu

31.12.2020 (v celých tisících Kč) Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

27511227

MAS Království - Jestřebí hory o.p.s. o.p.s.

Pod Městem 624

Úpice

54232

obecně prospěšná společnost

29.3.2021

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

Ludmila Bártová

Označ.
A.      
A.II.   
      4.
A. IV.  
      7.
B.      
B. II.  
B. II.1.
      5.
     12.
     17.
     18.
B.III.  
B.III.1.
      3.
B. IV.  
B. IV.1.
        

Označ.
A.      
A. I.   
A. I. 1.
A. II.  
      1.
      3.
B.      
B. II.  
      4.
B.III.  
B.III.1.
      5.
      7.
      9.
        

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.I.10.)
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)
Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem a souborům hmot. movit. věcí
Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozp.
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.7.)
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.)
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Dlouhodobé závazky celkem (souč. B.II.1. až B.II.7.)
Přijaté dlouhodobé zálohy
Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.
Ostatní přímé daně
PASIVA (A. + B.)

Začátek obd.
     55
     83
     83
    -28
    -28

  5 307
  2 874

      3
      2

  1 994
     77
    798
  2 424
     18

  2 406
      9
      9

  5 362

Začátek obd.
    964
     53
     53
    911
   -117
  1 028
  4 398
  3 846
  3 846
    552
     19
    360
    110
     63

  5 362

Konec obd.
     37
     83
     83
    -46
    -46

  6 527
  3 858

      0
      0
      0
     77

  3 781
  2 668
     14

  2 654
      1
      1

  6 564

Konec obd.
    983
     35
     35
    948
     37
    911
  5 581
  5 185
  5 185
    396
     37
    225
     96
     38

  6 564
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v plném rozsahu31.12.2020 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

27511227

MAS Království - Jestřebí hory o.p.s. o.p.s.

Pod Městem 624

Úpice

54232

obecně prospěšná společnost

29.3.2021

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

Ludmila Bártová

Označení
A.  I.  
      1.
      3.
      5.
      6.
A.III.  
     10.
     11.
A.  V.  
     16.
     22.
A. VI.  
     23.
A.VII.  
     28.
        

Označ.
B. I.   
      1.
B. II.  
      4.
B.III.  
B. IV.  
     10.
        

C.      
D.      

NÁKLADY
Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.)
Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady (A.III.10. až A.III.14.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady (A.V.16. až A.V.22.)
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv ( A.VI.23. až A.VI.27.)
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)
Poskytnuté člen. přísp. a přísp. zúčt. mezi organiz. složkami
NÁKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)

VÝNOSY
Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy (B.IV.5. až B.IV.10.)
Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)

Výsledek hospodaření před zdaněním 
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní čin.
  1 135
    301
      1
     37
    796
  3 776
  2 985
    791
     24
      2
     22
     19
     19
     25
     25

  4 979

Hlavní čin.
  4 626
  4 626
     84
     84
    146
     18
     18

  4 874

   -105
   -105

Hosp. čin.
     84
      6
      0
      0
     78
    246
    195
     51
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

    330

Hosp. čin.
      0
      0
      0
      0

    472
      0
      0

    472

    142
    142

Celk. čin.
  1 219
    307
      1
     37
    874
  4 022
  3 180
    842
     24
      2
     22
     19
     19
     25
     25

  5 309

Celk. čin.
  4 626
  4 626
     84
     84
    618
     18
     18

  5 346

     37
     37
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I. Základní údaje 
 
Účetní období:  1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 
 
Název:  Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Sídlo organizace:  Pod Městem 624, 542 32 Úpice 
Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 
Statutární orgán: ředitel  

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
  
Datum vzniku:  Obchodní rejstřík F3029/2007, 7. 2. 2017 
 
Účel (poslání):  O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících 

obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu 
Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají 
zakladatelé o.p.s., zejména s ohledem na zachování a obnovu 
života venkova. 

 
Hlavní činnost: 

- koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem 
na přírodní a sociokulturní dědictví 

- stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedené území a vytváření strategií, 
které se podílejí na jeho rozvoji 

- služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu 
- příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, 

šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší 
a Jestřebí hory 

- podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné 
využití krajiny a lidských zdrojů 

- spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí 
hory 

- součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu 
- výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, 

osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních 
akcí 

- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, 
poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing 
místních produktů a služeb 

- poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním 
organizacím 

- propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky 
venkovské turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu 

- ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví 
- ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického 
využití krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí 

- výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů 
- zvyšování lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti 
- iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy 

http://www.kjh.cz/
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Vedlejší (hospodářská) činnost: ano 
 
Kategorie účetní jednotky:  mikro 
 
Zakladatel (zřizovatel):   Svazek obcí Jestřebí hory  

a Společenství obcí Podkrkonoší 
 
 
Statutární orgány: 
 
Ředitel: 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
 
Správní rada k 1. 1. 2020: 
 
Předseda:  

PaeDr. Vladimír Diblík 
Členové: 

1. Vladimír Lukeš 
2. Tomáš Prouza 
3. Bohuslava Volfová 
4. Petr Hrubý 
5. Lenka Hozová 

 
Dozorčí rada: 

1. Vladimír Provazník 
2. Milan Halík 
3. Eva Rezková 

 
V průběhu roku 2020 nenastaly v orgánech změny a nedošlo k zapsání do 
obchodního rejstříku. Stav k 31. 12. 2020: 
 
Správní rada: 
 
Předseda:  

PaeDr. Vladimír Diblík 
Členové: 

1. Vladimír Lukeš 
2. Tomáš Prouza 
3. Bohuslava Volfová 
4. Petr Hrubý 
5. Lenka Hozová 

 
Dozorčí rada: 

1. Pavel Dvořáček 
2. Vladimír Provazník 
3. Eva Rezková 
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Rozvahový den: 31. 12. 2020 
 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 29. 3. 2021 
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II. Obecné účetní zásady 
 
Použité účetní metody a zásady: 
Při účtování a sestavování účetní závěrky se obecně prospěšná společnost řídí 
zákonem 563/1991 Sb., v platném znění, a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Účtový rozvrh vychází ze směrné 
účtové osnovy.  
 
II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.  
 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč, účtuje o něm 
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80.000 Kč účtuje organizace do 
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 80.000 
Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80 tis. Kč účtuje organizace do 
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 7.000 Kč, ale nižší než 
80.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 
evidenci.  
 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Stavby organizace odepisuje 50 let. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 
 
 
II.2. Cenné papíry a podíly 

Organizace nemá cenné papíry a podíly. 
 

II.3. Zásoby 

Organizace neeviduje žádné zásoby. 
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II.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace.  
 
 
II.5. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
 
 
II.6. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.  
 
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale 
zatím nepoužitých dotací.  
 
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na 
účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 
 
 
II.8. Veřejná sbírka 

Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně 
organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu 
veřejné sbírky ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v 
tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího 
zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu veřejné 
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu 
sbírkového bankovního účtu.  
 
 
II.9. Přijaté dary 

Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým 
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní 
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účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace 
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z 
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav 
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.  
 
 
II.10. Přijaté dotace 
 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 
346, popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé 
přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek 
na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, 
že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace 
přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve 
prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
Přijaté zálohy na dotace  MAPII. se účtují na účet 955, schválené ŽOP na 346. 
 
 
II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál 

Organizace nemá vlastní jmění ani nadační kapitál. 
 
II.12. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to 
možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace má dlouhodobý majetek – tiskárna Bizhub C258 
 

Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav 

82 862,- Kč 0,- Kč 18 437,- Kč 36873,- Kč 

 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

Organizace nemá podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie. 
                                                      
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

Hodnota hmotného majetku, který není uveden v rozvaze – drobný hmotný majetek 
účtovaný při pořízení jako zásoby a sledovaný v podrozvahové evidenci činí k 
31.12.2020 celkem 660 tis. Kč. 
 
Hodnota nehmotného majetku, který není uveden v rozvaze – drobný nehmotný 
majetek účtovaný při pořízení jako služby a sledovaný v podrozvahové evidenci činí k 
31.12.2020 celkem 69 tis. Kč. 

 
Hodnota celkové výše dotace SCLLD, která není v rozvaze činí k 31.12.2020 celkem 
6.182 tis. Kč. 

 
Hodnota celkové výše dotace MAP II., která není v rozvaze činí k 31.12.2020 celkem 

 
7.285 tis. Kč. 
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III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2020 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2019 

9 11 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2020 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2019 

1 1 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2019 v tis. Kč 2020 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 2816 1 3179 1 

Zákonné sociální pojištění 785 --- 842 --- 

Ostatní sociální pojištění 0 --- 0 --- 

Zákonné sociální náklady 0 --- 0 --- 

Ostatní sociální náklady --- --- --- --- 

 
Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2020 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace podléhá povinnosti auditu účetní závěrky na základě zákona 
upravujícího práva a povinnosti obecně prospěšných společností.    
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III.9. Významné položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

V rozvaze jsou svým objeme významné tyto položky: 

• účet 955 (přijaté dlouhodobé zálohy) – 4 690 tis. Kč výše přijatých záloh na 
projekty MAP II Trutnovsko, jejichž realizace trvá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2022. 

• účet 955 (přijaté dlouhodobé zálohy) – 495 tis. Kč  výše přijatých záloh na 
projekty Šablony pro NNO. 

 
III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 

III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2020 byly přijaty následující dotace: 
 

Poskytovatel Částka v Kč 

  

Šablony pro NNO 167151 

Královéhradecký kraj 150000 

MAP Trutnovsko II. 2281532 

SCLLD 
 
KHK - Olympiáda 

1832800 
 

40000 

Celkem 4471483 

 

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
 
V roce 2020 nebyly přijaty žádné dary. 
 
III.12. Veřejná sbírka 

Organizace nepořádala v roce 2020 žádnou veřejnou sbírku. 
 
 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých 
let. 
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Za rok 2020 organizace vykazuje zisk ve výši 37 tis. Kč.  
Základ daně z příjmu ve výši 37 tis. Kč byl zjištěn následovně: 
K zisku za rok 2020 ve výši 37 tis. Kč byly přičteny náklady daňově neuznatelné ve 
výši 7 tis. Kč. 
 

Základ daně po úpravě byl zaokrouhlen na tis.Kč a snížen na 0 tis. Kč uplatněním 
snížení pro veřejně prospěšné poplatníky v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
Výsledná daň je 0,- Kč. 
 

Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2020 použita následovně: 
byla vrácena, nebyla čerpána. 
 
 
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. 
 
 
 
V   Úpici, dne 29. 3. 2021 
 
 
 
 
Sestavil:  Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
                     Ludmila Bártová  
 
 
 
Statutární orgán:  Mgr. Jan Balcar, Ph.D., ředitel 
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