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

čtvrtek 21. 6. 2018 od 17.30 
zasedací místnost MAS, Regnerova 143, Úpice 

 

 

Program: 
1. Přivítání 
2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání 
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise a schválení programu 
4. Přehled aktivit MAS za první pololetí roku 2018 
5. Stav partnerské základny a přijímání nových členů 
6. Změny ve statutu společnosti 
7. Volny orgánů MAS – prodloužení mandátu do 31. 12. 2018 
8. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2019 
9. Aktuální stav SCLLD 
10. Výroční zpráva MAS za rok 2017 
11. Různé a diskuze 
12. Neformální posezení včetně malého občerstvení 

 
 
1. Přivítání 
Ředitel MAS Jan Balcar pozdravil přítomné a omluvil předsedu programového výboru Jana Šídu 
z jednání. Jan Šída ho pověřil vedením zasedání. 
 
2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání 
Byla provedena kontrola úkolů z minulých jednání, všechny úkoly byly splněny. 
 
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise a schválení programu 
J. Balcar informoval o navrhovaném programu sněmu MAS, který byl rozeslán všem partnerům.  

 
Usnesení č. 1: 

Sněm schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Sněm MAS schválil, aby volební a návrhová komise byly sloučeny v jednu komisi a aby komise 
pracovaly v počtu tří členů. Souběžně schválil zapisovatelku a dva ověřovatele zápisu. 
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Usnesení č. 2: 
Sněm schvaluje sloučení volební a návrhové komise do jedné, počet členů tři a volbu do 
komisí jako veřejnou. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 3: 

Sněm MAS schvaluje sloučenou volební a návrhovou komisi ve složení Obec Chvaleč (Lenka 
Procházková), Obec Radvanice (Jana Peterková) a ZO ČSCH Úpice (Jan Balcar). 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 4: 

Sněm MAS schvaluje mandátovou komisi ve složení NO CČSH (Dita Gollová), TJ Sokol 
Havlovice (Miloslav Tohola) a T. J. Sokol Libňatov (Kateřina Valdová). 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 5: 

Sněm MAS schvaluje zapisovatelku Kateřinu Valdovou a ověřovatele zápisu ZŠ Úpice-Lány 
(Petr Kalousek), Pálenka, z.s./Orange Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka). 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
4. Přehled aktivit MAS za 1. pololetí roku 2018 
Jan Balcar shrnul činnost organizace za posledních šest měsíců:  

 projekt MAP Trutnovsko byl ukončen 31. 3. 2018, 
 SCLLD – pokračuje, bude projednáno v bodě 9, 
 byla podána žádost do projektu MAP Trutnovsko II s realizací od 1. 11. 2018, aktuálně 

prochází kontrolou na MŠMT, 
 funguje projekt Centra servisních služeb a servis GDPR obcím a školám, GDPR řeší Lenka 

Procházková, 
 proběhlé akce: Vlajka pro Tibet, exkurze na Slovensko. 

 
Sněm MAS bere na vědomí aktivity organizace za první pololetí roku 2018. 
 

5. Stav partnerské základny 
MAS má aktuálně 68 partnerů. Sněm MAS byl informován o změnách: odstoupili partneři Pálenka, 
z.s. (zastupoval Jaroslav Jörka) a Lukáš Bárta – Orange Catering (zastupoval Lukáš Bárta).  
Byly přijaty tři žádosti o partnerství: REST.TU s.r.o. (sídlo v Trutnově, ale provozovna v Radvanicích), 
Orange Catering, s.r.o. a FO Radka Jansová. 
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Usnesení č. 6: 
Sněm MAS schvaluje přijetí REST.TU s.r.o. za partnera MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 7: 

Sněm MAS schvaluje přijetí FO Radky Jansové za partnera MAS Království – Jestřebí hory, 
o.p.s. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 Usnesení č. 8: 
Sněm MAS schvaluje přijetí Orange Catering, s.r.o. za partnera MAS Království – Jestřebí hory, 
o.p.s. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 
 

 
Sněm MAS bere na vědomí stav partnerské základny k 21. 6. 2018. 

 
6. Změny ve statutu společnosti 
Jan Balcar představil sněmu MAS změny ve statutu organizace. Ty nastaly především z důvodu 
zjednodušení administrativních kroků v rámci implementace SCLLD. 
 

Usnesení č. 9: 
Sněm MAS schvaluje navržené změny ve statutu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a 
schvaluje platnost statutu od 1. 11. 2018. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
7. Volby orgánů MAS – prodloužení mandátu do 31. 12. 2018 
Orgánům MAS skočí mandát v roce 2018, kromě výběrového výboru, kterému končí 21. 6. 2018. Na 
sněmu MAS v listopadu bude nutné zvolit všechny orgány znovu, je tedy nutné orgánům prodloužit 
mandát. 
 

Usnesení č. 10: 
Sněm MAS schvaluje prodloužení mandátu všem orgánům MAS do 31. 12. 2018. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
 
V rámci změn v partnerské základně se vymění člen v programovém výboru – za Pálenku, z.s. bude 
členem Orange catering, s.r.o. 
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Usnesení č. 11: 

Sněm MAS schvaluje Orange Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka) za člena programového výboru. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 
 

Další změny: Obec Čermná (Milan Halík) odstoupila z funkce člena kontrolního výboru, návrh na 
nového člena je FO Petr Hron. 
 

Usnesení č. 12: 
Sněm MAS schvaluje FO Petra Hrona za člena kontrolního výboru. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
8. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2019 
Sněmu byl představen návrh výše příspěvku na služby pro rok 2019, který zůstává stejný jako v roce 
2018. 
 

Usnesení č. 13: 
Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na služby MAS na rok 2019 dle partnerské smlouvy. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
9. Aktuální stav SCLLD 
Kateřina Valdová stručně představila aktuální stav implementace SCLLD – především ukončené výzvy 
a projekty, které se přihlásily k podpoře. 
 
Programový výbor schválil první projekty vybrané výběrovým výborem, a to z výzvy OPZ – 
Zaměstnanost. Jedná se o tři projekty žadatelů: obec Suchovršice, obec Chotěvice, fa BP Lumen s.r.o. 
(jedna žádost byla nedoporučena k podpoře): 
 

 
 
 

Usnesení č. 14: 
Sněm MAS schvaluje výběr projektů dle doporučení výběrového a programového výboru. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 



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

5 

Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 
 
Další výzvy: 
OPZ – Prorodinná opatření, alokace 4 700 000 Kč – žádný přijatý projekt 
 
 
 
PRV: 

 
 
Projekty PRV aktuálně procházejí opravami a do 20. 8. 2018 budou zaregistrovány na RO SZIF. Pro 
zjednodušení procesu bylo navrženo vynechat veřejné obhajoby z procesu věcného hodnocení. 
 

Usnesení č. 15: 
Sněm MAS schvaluje vynechání veřejných obhajob z procesu věcného hodnocení pro aktuální 
výzvu PRV. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
IROP – Infrastruktura vzdělávání, alokace 17 667 400 Kč 
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IROP – Ochrana životů, zdraví a majetku, alokace 3 263 160 Kč 

 
 
Projekty IROP z obou výzev procházejí administrativní kontrolu na MAS. 
 
Projekty PRV i IROP budou muset do 20. 8., resp. do podzimu 2018, projít přes výběrový výbor, 
programový výbor a sněm. Pro zjednodušení a zrychlení procesu bylo navrženo delegovat pravomoc 
směnu ke schvalování na kontrolní výbor MAS. 
 

Usnesení č. 16: 
Sněm MAS deleguje svoji pravomoc dle Statutu MAS „schválení rozhodnutí programového 
výboru při výběru projektů realizovaných v rámci činnosti MAS“ na kontrolní výbor MAS, a to 
s účinností do 31. 10. 2018. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Sněm MAS bere na vědomí aktuální informace a strategii CLLD. 

 
10. Výroční zpráva MA za rok 2017 
Jan Balcar informoval přítomné o finalizaci Výroční zprávy organizace za rok 2017, součástí jsou i 
kapitoly k SCLLD. Zpráva dostupná na webu MAS a je vložená v OR. 
 

Usnesení č. 17: 
Sněm místní akční skupiny schvaluje Výroční zprávu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – 
kapitoly ve vztahu k SCLLD. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 
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11. Různé a diskuze 
Starosta obce Vítězná informoval o proběhlé kontrole ze strany požární bezpečnosti v obci – byli 
pochváleni za vytvořenou krizovou kartu (tvořilo Centrum společných služeb) a kontrolní orgán si 
kartu vyžádal ke svému použití. 
 
Proběhla diskuze k evaluaci strategie a možnému přesouvání finančních prostředků mezi fichemi a 
opatřeními. 
 
Sněm MAS vyslechl zprávy komisí. 
 

Usnesení č. 18: 
Sněm MAS schvaluje zprávy sloučené návrhové a volební komise a mandátové komise. 
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 
 
 
Úpice, 21. 6. 2018 

 
 
 
 
 

Zapsala: Kateřina Valdová 
 
 
 
 
 
 

Ověřili: Petr Kalousek, Jaroslav Jörka 


