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ZÁPIS ze 

setkání zakladatelů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

čtvrtek 20. 11. 2014 od 9:00 

Kulturní dům (obec Havlovice) 

 

Přítomni: L. Hozová, J. Vítková, E. Havrdová, J. Tomeš, T. Prouza, Vl. Diblík, P. Dvořáček, P. Hrubý, Z. 

Špringr, E. Rezková, P. Ježek, V. Lukeš, K. SKutil, M. Klapka, L. Grega, M. Linková, P. Červený, 

P. Kuldová, B. Volfová, J. Jörka, T. Němec, T. Mečíř, M Hátle, M. Hlušičková, J. Balcar, 

L. Nevečeřalová, L. Žďárská, K. Valdová, R. Jansová, M. Ertnerová, J. Dvořáček, R. Koba, V. 

Hreháč 

Dorazili v průběhu: Vl. Pátková, R. Posdiena, R. Pižl, J. Hanuš 

Omluveni: M. Halík, J. Bischof, J. Gangur 

 

Program: 

1. Přivítání 

- Stručné představení zakladatelů a zprávy předsedů správní rady a dozorčí rady – P. Hrubý, Z. Špringr 

2. Čerpání dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS v programovém období 2007 – 2013 – bilance, 

přínos a aktuální stav - Ing. Lada Nevečeřalová, MBA, Dr. Vladimír Diblík a Ing. Pavel Dvořáček 

3. Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi – aktivity 

v roce 2014, plány a vize na rok 2015, přijetí závěrů a výstupů z jednání - Mgr. J. Balcar, Ph.D., Zdeněk  

Špringr a P. Hrubý 

4. Aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a plán na rok 2015 – Ing. Markéta 

Ertnerová 

5. Prezentace příkladů dobré praxe – realizované projekty – Ing. Pavel Dvořáček, Róbert Koba a Bc. Kateřina 

Valdová 

6. Aplikace CLLD (Společenství místního rozvoje) – komunitně vedeného místního rozvoje do venkovského 

prostředí – Ing. Tomáš Mečíř (Drag, s.r.o.) 

7. Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů – prezentace příkladu dobré praxe - projekt 

mezinárodní spolupráce (zdroj – PRV) – Zdena Hovorková (MAS mezi Úpou a Metují) 
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1. Přivítání 

 

Jan Balcar přivítal přítomné, seznámil je s programem a zahájil setkání zakladatelů, které bylo součástí 

Venkovské konference pod názvem „Venkov jako atraktivní místo pro život“. Vysvětlil, že letošní konference 

byla podpořena Celostátní sítí pro venkov (dále jen CSV), a proto byl částečně upraven program dle potřeb. 

Dále přivítal paní Ing. Markétu Ertnerovou a poděkoval jí za podporu prostřednictvím CSV. Následně 

představil slovenské hosty z partnerské obce Trhoviště – Róberta Kobu a Valtera Hreháče. Na závěr úvodního 

slova shrnul cíl setkání: potkávání se, čerpání inspirací a seznámení se s tématy (viz program), která 

doprovází všechny účastníky během celého roku. 

Přítomní schválili jako zapisovatelku L. Žďárskou a jako ověřovatele P. Dvořáčka a P. Hrubého. 

 

Usnesení č. 1: 

Zakladatelé MAS KJH o.p.s. schvalují program valného shromáždění. 

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 2: 

Zakladatelé MAS KJH o.p.s. schvalují jako zapisovatelku L. Žďárskou. 

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 3: 

Zakladatelé MAS KJH o.p.s. schvalují jako ověřovatele zápisu P. Dvořáčka a P. Hrubého. 

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Stručné představení zakladatelů a zprávy předsedů správní rady a dozorčí rady 

 

Předsedové svazku P. Hrubý a Z. Špringr stručně představili oba DSO. P. Hrubý poděkoval starostům SOP za 

hojnou účast a připomněl úspěšnost loňské Venkovské konference v Radvanicích, i přesto, že účast ze strany 

starostů SOP byla malá. Dodal, že je důležité pokračovat v tradici MAS i v následujícím období.  

Z. Špringr souhlasil se slovem P. Hrubého a doplnil, že je potřeba udržet sekretariát MAS v chodu a finančně 

ho podporovat. Oba předsedové přivítali nové starosty (Vladimíra Lukeše, Miroslava Klapku, Bohuslavu 

Volfovou a Tomáše Němce) a hosty ze slovenské obce Trhoviště. 

 

(9:30 dorazila Vl. Pátková) 
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2. Čerpání dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS v programovém období 2007 – 2013 – bilance, 

přínos a aktuální stav 

 

1. Ing. Lada Nevečeřalová, MBA hovořila na téma čerpání dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS v 

programovém období 2007 – 2013. Pomocí své prezentace shrnula dosavadní průběh chodu programu 

LEADER EU, konkrétně popsala stav projektů ze všech 8 výzev od roku 2009 – 2014 a další zajímavá čísla. 

Také uvedla, na co se může MAS těšit a plány do budoucna. Konkrétně podrobně popsala výzvy od roku 

2009-2013 (celkem 7 + 1 dodatečná).  

Více v prezentaci: Čerpání dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS v programovém období 2007-

2013. 

2. Dr. Vladimír Diblík jako předseda SR seznámil přítomné s prací SR v roce 2014 a zdůraznil, jak důležité je 

setkávat se na akcích tohoto typu. 

3. Ing. Pavel Dvořáček přivítal přítomné a informoval je o činnosti DR v roce 2014. Dále nastínil prohlídku 

po zrealizovaných projektech v obci, která bude následovat po obědě. 

J. Balcar doplnil, že veškeré prezentace ze setkání zakladatelů budou k dispozici na webu MAS a bude 

možné je přednést na zasedání obou DSO. 

 

3. Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi – aktivity 

v roce 2014, plány a vize na rok 2015, přijetí závěrů a výstupů z jednání. 

 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. ve své prezentaci promluvil o historii MAS, o LEADERu ČR a vyhlídkách do další let. 

Podal informace k rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikaci této metody v praxi. 

Podrobně popsal následující podtémata: regionální rozvoj, metoda SCLLD, standardizace MAS, metodika 

MMR ČR, koncepce rozvoje obce, strategie MAS, finanční podpora rozdělena prostřednictvím MAS v období 

2007 – 2013, role MAS v ČR v letech 2007 – 2014 a 2014 – 2020, finanční zdroje činnosti MAS, aj. Mimo jiné 

byly popsány finanční zdroje činnosti MAS v roce 2014. Nakonec připomněl, jaké jsou potřeby MAS a co musí 

MAS splnit, aby byla certifikována na nové programové období 2014+. Vl. Diblík vstoupil do výkladu a 

zdůraznil potřebu volby členů do orgánů MAS. J. Balcar na konci prezentace nabídl možnost konzultace 

k probranému tématu. 

Více v prezentaci: Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi. 

Na závěr tohoto bodu proběhla diskuze: 
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Zdeněk Špringr uvedl příklad fungování Branky, o.p.s., která nemá možnost bezúročné půjčky od zakladatelů 

ani nikoho dalšího a musí si financování zajistit sama, což je komplikované. Navrhl, aby se přítomní zamysleli 

nad činností o.p.s., pracovním zařazením a její náplní. Doporučil realizaci nových projektů a hledání nových 

dotačních titulů, ze kterých MAS nečerpala doposud. Nabízí se možnost společného projektu obou 

zakladatelů s MAS KJH, o.p.s. 

Vl. Diblík zdůraznil, že bychom se měli i bavit o přítomnosti o.p.s. a o tom že, MAS musí překlenout roky 2014 

a 2015. Půjčka MAS od obou svazků bude splacena v roce 2015 a v tu dobu nastane opět stejný problém 

s financemi. Navrhl takové řešení, že by MAS vrátila půjčku předčasně a tyto finance budou vráceny do MAS 

jako příspěvek na rok 2016 (tímto způsobem by bylo vyřešeno fungování MAS na překlenovací období). Od 

roku 2016 MAS bude disponovat prostředky z EU a bude z nich schopna fungovat bez potřeby dalších půjček. 

Dále dodal, že MAS KJH je jedinou MAS, která si zachovala jádro pracovního týmu na nové programové 

období. 

P. Hrubý doplnil, že dotační tituly na mzdy pracovníků MAS jsou využívány maximálně a chod kanceláře je 

financován z příspěvků DSO. P. Dvořáček jako jeden z bývalých členů DR konstatoval stav MAS jako 

dostačující, poděkoval z pozice DR za administrativu a projevil důvěru ve složení MAS na nové programové 

období. Dodal, že by byla hloupost zaučovat nový tým lidi. 

P. Hrubý položil dotaz týkající se MAS a jejím poskytování právnických služeb samosprávám. Zajímala ho 

souvislost této služby s projektem SMO. J. Balcar reagoval a vysvětlil, že toto téma může být pro MAS 

důležité. MAS by byla schopna personálně zajistit servis v oblasti právnických služeb (menší projekty) těm 

samosprávám, které budou mít o tyto služby zájem. SMO klade důraz na to, aby si jednotlivé svazky tuto 

službu objednávaly. P. Hrubý vysvětlil, že má v případě právnických služeb zájem o profesionála, na kterého 

by byl maximální spoleh.  

P. Dvořáček sdělil zkušenost ohledně výběrového řízení a dodal, že je potřeba mít dostatečnou pojistku na 

akci, kterou bude MAS v této oblasti zpracovávat. Vl. Pátková sdělila, že si nedovede představit servis MAS 

v poptávkovém nebo výběrovém řízení. J. Balcar upřesnil, že poradenství v oblasti výběrového řízení dnes 

sekretariát dělá bezplatně běžně v projektech LEADER, ale že nemusí vždy jít o výběrová řízení na desítky 

milionů Kč, který se konají při kanalizacích, ale o menší zakázky. Současně doplnil, že to byl pouze příklad a že 

servis tohoto typu může obsahovat i jiné okruhy. P. Červený připustil, že výběrová řízení do 1 milionu Kč by 

MAS klidně zvládla.  

L. Grega se zeptal na vizi MASky ve smyslu finančního krytí. J. Balcar reagoval na dotaz L. Gregy: „ekonomická 

analýza byla řešena před rokem 2014 správní radou. Je důležité přežít rok 2015 a v roce 2016 bude MAS 

schopna fungovat z financí EU, které jsou přislíbené.“ Vl. Diblík připomněl, že zakladatelé nefinancovali do 

roku 2013 chod MAS, kromě půjčky.  
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4. Aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a plán na rok 2015 – Ing. Markéta 

Ertnerová 

 

(11:30 dorazili T. Mečíř, M. Hátle, R. Pižl a J. Hanuš) 

Ing. Markéta Ertnerová, odborná konzultantka CSV pomocí prezentace nastínila posluchačům aktivity 

Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a plán na rok 2015. Pro představu uvedla 

hlavní cíle, zásady, kontaktní místa a podmínky k členství CSV. Dále byli účastnící seznámeni s webovými 

stránkami Ministerstva zemědělství: www.eagri.cz, jejichž obsah paní Ertnerová podrobně popsala. Zmínila 

plány akcí CSV na rok 2014 v KHK a popsala ty nejdůležitější semináře a konference. Zdůraznila, že pro 

zúčastnění seminářů jsou potřeba doložit podklady předem. Dále představila plán akcí na 1. čtvrtletí roku 

2015. Dodala, že veškeré novinky a podporované akce budou vyvěšeny na webových stránkách. 

M. Ertnerová pomocí prezentace předvedla poslání CSV. Vysvětlila cíle CSV, kontaktní místa, členství v sítí, 

motivace k členství v CSV. Bližší informace o síti naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství: 

www.eagri.cz, které paní Ertnerová podobně popsala a seznámila přítomné s jejich obsahem. Zmínila plány 

akcí CSV na rok 2014 v KHK a popsala ty nejdůležitější semináře a konference. Zdůraznila, že pro zúčastnění 

seminářů jsou potřeba doložit podklady předem. Dále představila plán akcí na 1. čtvrtletí roku 2015. Novinky 

budou na webových stránkách, kde se dozvíte, jaké přesně akce budou podporované. 

Více v prezentaci: Aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a plán na rok 

2015. 

 

5. Prezentace příkladů dobré praxe – realizované projekty 

 

1. Ing. Pavel Dvořáček popsal pomocí prezentace a fotek realizované dotační projekty na území obce 

Havlovice, které byly součástí exkurze.  

Více v prezentaci: Prezentace příkladů dobré praxe - realizované projekty - Ing. Pavel Dvořáček. 

2. Róbert Koba, host ze slovenské obce Trhoviště přiblížil realizaci projektu „Naučná stezka pro školu 

Bánovce nad Ondavou – PRV. Hovořil o budování lesoparku a o jeho cílech. 

Více v prezentaci: Prezentace příkladů dobré praxe - realizované projekty - Róbert Koba. 

3. Bc. Kateřina Valdová vedla společně s P. Dvořáčkem, J. Balcarem a M. Toholou exkurzi po obci. 

Zakladatelé spolu s dalšími hosty navštívili některé projekty, o kterých mluvil P. Dvořáček během své 

prezentace. Exkurze byla hodnocena jako velmi inspirující. 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/
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6. Aplikace CLLD (Společenství místního rozvoje) – komunitně vedeného místního rozvoje do venkovského 

prostředí – Ing. Tomáš Mečíř (Drag, s.r.o.) 

 

T. Mečíř se ve svém výstupu věnoval především aplikaci CLLD (společenství místního rozvoje) – komunitně 

vedeného místního rozvoje do venkovského prostředí. Byly vysvětleny základní pojmy, jako např. komunitně 

vedený místní rozvoj, metoda LEADER a mnoho dalších pojmů souvisejících s touto problematikou. 

Nechyběla ani ukázka příkladů dobré praxe. 

Více v prezentaci: Aplikace CLLD. 

 

7. Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů – prezentace příkladu dobré praxe - projekt 

mezinárodní spolupráce (zdroj – PRV) – Zdena Hovorková (MAS mezi Úpou a Metují) 

 

Z. Hovorková jako zástupkyně partnerské MAS Mezi Úpou nejprve popsala činnost MAS Mezi Úpou a Metují 

a poté vybrané i nevybrané projekty spolupráce k podpoře. Na základě mezinárodní spolupráce se 

slovenskou MAS Horný Liptov byl realizován velice vydařený projekt „Regionální značka, cesta k podpoře 

místních produktů“. Konkrétně byl rekonstruován objekt pod názvem Kuželník, který se nachází v 

Ratibořicích. V prostorách tohoto Kuželníku budou pořádány pravidelné jarmarky a trhy na podporu 

regionálních výrobků obou MAS. 

Více v prezentaci: Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů. 

 

20. 11. 2014, Havlovice 

Zapsala: L. Žďárská 

 

Ověřili:  

 

…………………………………… ……………………………………………… 

        Pavel Dvořáček                 Petr Hrubý 


