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 ZÁPIS 

Sněm 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

čtvrtek 15. 11. 2018 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 druhé poloviny roku 2018; 
5. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace; 
6. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019 – diskuze a návrh 

harmonogramu; 
7. Střednědobé hodnocení 2016–2018 – vyhodnocení čerpání – 

příprava na 1. pololetí 2019; 
8. Stav partnerů – změny a příjem nových partnerů; 
9. Volba orgánů – programový, kontrolní a výběrový výbor; 
10. Zahájení činnosti Pracovní skupiny pro přípravu výzev; 
11. Různé a diskuze; 
12. Neformální posezení včetně malého občerstvení – všichni. 

 

 

1. Přivítání 

Ředitel MAS KJH Jan Balcar přivítal přítomné na sněmu v Kulturním domě 

v Havlovicích trochu netradičně vzhledem k stoletému výročí od vzniku republiky 

společně se havlovickými, úpickými a rtyňskými skauty, libňatovskými sokoly a 

francouzským legionářem československou státní hymnou a přípitkem. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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Zapisovatelkou zápisu byla navržena Lenka Procházková, jako ověřovatel zápisu byl 

navržen Jan Šída a Vladimír Diblík. 

 

Usnesení č. 1: 

Sněm schvaluje zapisovatelku Lenku Procházkovou a ověřovatelé zápisu Jana Šídu a 

Vladimíra Diblíka. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 2: 

Sněm schvaluje volbu do všech komisí jako veřejnou. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 3: 

Sněm schvaluje sloučení návrhové a volební komise do jedné. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, 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 

NO CČSH Úpice Dita Gollová 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, 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 12. 11. 2018). 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 
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4. Aktuální aktivity MAS – aktivity druhé poloviny roku 2018 

MAS aktuálně administruje projekty: 

∙ MAP I Trutnovsko - ukončeno v březnu 

∙ MAP II Trutnovsko - podána žádost, zahájení 1. 1. 2019 

∙ CSS - služby pro obce a svazky, GDPR, webové stránky apod. 

∙ SCLLD - přehled výzev a plán na rok 2019 v bodu 5 a 6 

∙ Zaměstnaný absolvent - v letních měsících byla v MAS KJH na stáži studentka 

∙ ÚP - uznáno chráněné místo 

∙ akce – Olympiáda pro starší a dříve narozené, Trojboj Studentského parlamentu 

MAS, Podkrkonošská Sněženka (se SOP) apod. 

∙ zapojení do regionálních, krajských a celostátních aktivit MAS 

J.Balcar informoval přítomné o personálních změnách v rámci SCLLD. K. Valdová 

v prosinci odchází na mateřskou dovolenou, zastupovat ji bude nová posila – paní 

Daniela Müllerová. 

 

 

5. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace 

D. Gollová a K. Valdová seznámily všechny se stavem výzev SCLLD, s realizací 

vybraných projektů a jejich čerpání (viz podklady na www.kjh.cz pro sněm z 12. 11. 

2018). 

 

 

6. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019 – diskuze a návrh harmonogramu 

D. Gollová seznámila členy orgánů s plánovanými výzvami na rok 2019 a vyzvala je, 

aby se konkrétně vyjádřili, kdy a o jaké výzvy v jakém odvětví by byl zájem a o jakou 

alokaci. 

Proběhla diskuze k drobným změnám, jak informovat možné žadatele o právě 

vyhlášených výzvách a co vše do toho spadá. Administrátorky SCLLD provedou 

průzkum zájmu o plánované výzvy v území MAS (viz podklady na www.kjh.cz pro 

sněm z 12. 11. 2018). 

 

 

7. Střednědobé hodnocení 2016-2018 – vyhodnocení čerpání – příprav na 1. pololetí 

2019 

J. Balcar informoval o chystané evaluační zprávě – evaluace realizace strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS – dokument s danou strukturou, která 

bude vytvářena od 1. 1. 2019, z důvodu vyhodnocení čerpání v rámci SCLLD, revize 

nastavení fichí a opatření, prostor k zhodnocení i servisu vůči žadatelům a 

komunikace. Vyzval přítomné k zapojení do procesu, mají příležitost znovu 

přehodnotit nastavení priorit regionu a využít fiche a opatření, které nebyly čerpány 

pro nasměrování jiné priority. 
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8. Stav partnerů – změny a příjem nových partnerů 

• stav partnerů k 30. 10. 2018 – počet aktuálních smluv: 68 

J. Balcar nejprve představil aktuální stav partnerů k 30. 10. 2018 (viz. prezenční 

listiny) a poté přítomné seznámil s novými zájemci o partnerství. 

 

Sněm bere na vědomí stav partnerské základny k 30. 10. 2018. 

• představení nových zájemců o partnerství a jejich přijetí 

 

Zástupci zájemců o partnerství představili jejich činnost: 

 

NOVÍ ZÁJEMCI 

 Partner Zástupce Sektor 

1. Josef Davidík Josef Davidík soukromý 

2. Jaroslav Tomeš Jaroslav Tomeš soukromý 

3. Vladimíra Pátková Vladimíra Pátková soukromý 

4. Senior dům Beránek, s.r.o. Jan Štefka soukromý 

5. Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice Petr Martinec soukromý 

CELKEM: 5 

 

Po představení všech přítomných zájemců o partnerství bylo navrženo hlasování o 

jejich přijetí. 

 

Sněm bere na vědomí představení zájemců o partnerství s MAS. 

 

Usnesení č. 6: 

Sněm schvaluje přijetí zájemců o partnerství. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Po komunálních volbách došlo ke změnám v zastupování jednotlivých obcí a města. 

Přítomní noví zástupci se představili. 

 

 

9. Volba orgánů – programový, kontrolní a výběrový výbor 

Dle statutu platného od 1. 11. 2018 a rozhodnutí sněmu z 21. 6. 2018 je nutné zvolit 

nové složení orgánů MAS – programový, kontrolní a výběrový výbor.  
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Všichni partneři MAS měli možnost do 14. 11. 2018 zaslat návrhy členů do orgánů. J. 

Balcar vyjmenoval navržené kandidáty do jednotlivých výborů MAS a předal slovo 

volební komisi. Jan Balcar, předseda volební komise, zahájil volbu orgánů. Průběh 

volby je zaznamenán ve zprávě volební komise. 

 

Usnesení č. 7: 

Sněm MAS schválil volbu do všech orgánů jako veřejnou. 

Hlasování VS: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro - 26, proti – 0, zdržel se - 0 

 

Výsledky voleb: 

Volba členů programového výboru: 
Sněm schvaluje programový výbor ve složení:  

 

Partner Zástupce 

Obec Suchovršice Lenka Hozová 

Základní škola Úpice – Lány Petr Kalousek 

Lesy – voda, s.r.o. Jan Šída 

 

Partner Zástupce 

Eva Hylmarová  Eva Hylmarová 

Jiří Haken  Jiří Haken 

TJ Sokol Havlovice Miloslav Tohola 

Orange Catering, s.r.o. Jaroslav Jörka 

 

Hlasování VS: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro - 26, proti – 0, zdržel se - 0 

 
 
Volba členů kontrolního výboru: 
Sněm schvaluje kontrolní výbor ve složení:  

 

Partner Zástupce 

Obec Havlovice Pavel Dvořáček 

Jaroslav Tomeš Jaroslav Tomeš 

Město Úpice Petr Hron 

 

Hlasování VS: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro - 26, proti – 0, zdržel se - 0 
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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 - 20, proti - 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro - 26, proti – 0, zdržel se - 0 

 
 

10. Zahájení činnosti Pracovní skupiny pro přípravu výzev 

J. Balcar vysvětlil, že znovuobnovení pracovní skupiny, která v minulosti již fungovala, 

by bylo dobré pro vypisování výzev, kde je potřebný především názor expertů. Dále 

také vyzval přítomné, že zapojit se může kdokoliv z partnerů nebo přizvaných 

expertů, kteří mají co k danému tématu říct. Koordinátorem této pracovní skupiny 

bude Jan Balcar a kancelář SCLLD. 

 

 

11. Různé a diskuze 

J. Bujáková a P. Šilcová představily příklady projektů z PRV (provoz cukrářské výroby, 

lahvování vína, pořízení čelního nakladače a další zemědělské technologie, 

dovybavení penzionu, lesnická infrastruktura, vybudování workoutového hřiště) 

z programového období 2014-2020.  

Proběhla debata, zda by se podobné projekty daly realizovat i v území MAS Království 

– Jestřebí hory, o.p.s. 

Na závěr své prezentace pozvaly přítomné k drobnému pohoštění z lokálních 

produktů z MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. 
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J. Balcar poděkoval přítomným za součinnost při volbách členů do jednotlivých 

výborů. Usnesení byla schvalována průběžně a je zaznamenána ve zprávě návrhové a 

volební komise – viz příloha č. 1. 

Připomněl, že na webu www.kjh.cz jsou aktivity z činností MAS.  

 

K. Valdová shrnula za mandátovou komisi celkový počet pozvaných partnerů (68), 

přítomných před přijetím nových partnerů (41), po přijetí (46), omluvených partnerů 

(27) a hostů (6). Poté konstatovala, že sněm bylo po celou dobu usnášeníschopný. 

 

Usnesení č. 8: 

Sněm schvaluje zprávu mandátní komise – viz příloha č. 2. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 26, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

12. Neformální posezení včetně malého občerstvení 

Účastníci sněmu MAS neformálně diskutovali o aktuálním dění v MAS a plánovali 

aktivity pro rok 2019. 

 

 

 

 

V Havlovicích, 15. 11. 2018 

 

 

Zapsala: Lenka Procházková 

 

 

Ověřil: Jan Šída, Vladimír Diblík    


