
 

 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel. 777 851 871, www.kjh.cz 

 
1 

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ A SNĚMU 

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

čtvrtek 24. 11. 2022 od 11:00 (předpokládaný konec 19.30) 

Kulturní dům Libňatov 

 

 

Program: 

 

1. Přivítání; 

2. Představení MAS, historie, jejího území, činnosti – zvýšení povědomí o MAS mezi starosty 

a zástupci obcí (po volbách); 

3. Prezentace projektů realizovaných prostřednictvím MAS v letech 2014–2020 – IROP, PRV, 

OPZ; 

4. Zahájení sněmu MAS,  

5. Přivítání hostitelské obce Libňatov; 

6. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu;  

7. Kontrola úkolů z minulých jednání; 

8. Stav partnerské základny a změny v zastupování partnerů v orgánech MAS a spolupráce 

v území; 

9. Aktuální aktivity MAS – 2. polovina roku 2022 a stav čerpání IROP a PRV; 

10. Příprava přechodného období pro výzvy v PRV na rok 2022–2023; 

11. Příprava nového programového období 2021–2027 – IROP, SZP (PRV), OPZ; 

12. Různé a diskuze; 

 

 

1. Přivítání 

Ředitel MAS KJH, o.p.s. Jan Balcar a předseda programového výboru MAS Jan Šída přivítali přítomné.  

 

 

2. Představení MAS, historie, jejího území, činnosti – zvýšení povědomí o MAS mezi starosty 

a zástupci obcí (po volbách) 

Jednotliví pracovníci MAS představili sebe a oblasti své činnosti, ve které mohou být území MAS 

nápomocni. Bylo představeno území MAS, jeho specifika, historie MAS a její vznik, obecně náplň 

činnosti MAS. Aktivita byla zvolena kvůli podzimním volbám a výměně starostů a zastupitelů v území 

MAS. 

 

 

3. Prezentace projektů realizovaných prostřednictvím MAS v letech 2014–2020 – IROP, PRV, 

OPZ 

Účastníci mohli zhlédnout pásmo reportáží o zrealizovaných projektech v aktuálním programovém 

období (cca 30 projektů), viz https://www.youtube.com/@maskralovstvi-jestrebihory4443/videos. 

http://www.kjh.cz/
https://www.youtube.com/@maskralovstvi-jestrebihory4443/videos
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Přítomní žadatelé dostali prostor k představení realizovaného projektu, hovořili o zkušenostech 

žádaní o dotaci přes MAS i jako přímý žadatel do operačních programů. Zástupci obcí, kteří nastoupili 

do svých funkcí po zářijových volbách a i žadatelé z ostatních sektorů měli možnost se přímo ptát na 

reálné zkušenosti a poznatky a došlo k předání dobré i špatné praxe a zkušeností z čerpání dotací. 

 

 

4. Zahájení sněmu MAS 

Odpolední program byl již více pracovní. Pozvánka na zasedání sněmu, vč. příslušných podkladů, byla 

všem zaslána e-mailem, zároveň byly všechny podklady zveřejněny na webu MAS. Začalo pracovní 

zasedání sněmu MAS; Jan Balcar a Jan Šída přivítali nově příchozí. 

 

Jan Balcar navrhl jako ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku a Pavla Dvořáčka a jako zapisovatelku 

Kateřinu Matesovou Valdovou. 

 

Usnesení č. 1: 

Sněm MAS schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku a Pavla Dvořáčka a jako zapisovatelku 

Kateřinu Matesovou Valdovou. 

Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Sněm byl seznámen s navrženým programem; nikdo nevznesl připomínky. 

 

Usnesení č. 2:  

Sněm MAS schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (viz podklady na 

www.kjh.cz pro sněm). 

Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 

 
 

5. Přivítání hostitelské obce Libňatov;  

Starosta hostitelské obce Jaroslav Pich pozdravil přítomné a představil místo jednání – obec Libňatov 

i zrekonstruovaný Kulturní dům. 

 
 

6. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu;  

Jan Balcar navrhl sloučení návrhové a mandátové komise v jednu, počet členů komise tři a veřejný 

typ volby. 

 

Usnesení č. 3: 

Sněm MAS schvaluje sloučení mandátové a návrhové komise v jednu, počet členů v ní tři a volbu do 

ní jako veřejnou. 

Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 

 

http://www.kjh.cz/
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Usnesení č. 4: 

Sněm MAS schvaluje složení mandátové komise: 

Partner Zástupce 

Obec Libňatov Jaroslav Pich 

T. J. Sokol Libňatov Kateřina Matesová Valdová 

ZO ČSCH Úpice Jan Balcar 

Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

7. Kontrola úkolů z minulých jednání;  

Byla provedena kontrola úkolů z minulých jednání. Všechny úkoly byly splněny. 

 

Sněm MAS bere na vědomí, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.  

 

 

8. Stav partnerské základny a změny v zastupování partnerů v orgánech MAS a spolupráce v 

území;  

V rámci svého území má MAS aktuálně 75 partnerů. 

 

V roce 2022 ukončili nebo ukončí spolupráci dva partneři, a to Myslivecké sdružení Svatá Kateřina 

Chotěvice (zastupoval Zdeněk Lamač) a Občanské sdružení Prima rodiny (zastupovala Jana Šedová, 

která se stala starostkou obce Suchovršice). 

 

Jako zájemci o přijetí se přihlásili: 

organizace zastupující osoba 

FO Lenka Hozová Lenka Hozová 

FO Pavel Dvořáček Pavel Dvořáček 

FO Petr Kalousek Petr Kalousek 

FO Jitka Vítková Jitka Vítková 

Mateřská škola Úpice Jitřenka Zvelebilová 

Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov Martina Švorcová 

Anna Šretrová Vítězslav Vlach 

 

Všichni žadatelé o partnerství představili sebe jako zástupce organizaci i potenciálního partnera. 

 

Usnesení č. 5:  

Sněm MAS schvaluje přijetí zájemců (FO Lenka Hozová, FO Jitka Vítková, FO Pavel Dvořáček, FO Petr 

Kalousek, Mateřská škola Úpice, Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov a 

podnikatelka v zemědělství Anna Šretrová) za partnery MAS. 

Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 

 

http://www.kjh.cz/
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9. Aktuální aktivity MAS – 2. polovina roku 2022 a stav čerpání IROP a PRV;  

Aktivity ve 2. polovině roku 2022: 

 

Jan Balcar shrnul aktuální aktivity ve druhé polovině roku 2022. 

MAS se prezentovala na akcích nebo pořádala tyto akce: 

• prezentace MAS na 45. ročníku HAPO – 25. 6. 2022, Havlovice 

• 14. ročník – Olympiáda pro starší a dříve narozené – 8. 9. 2022, Havlovice  

• exkurze – Rozvoj venkovského prostoru II – 14.–16. 9. 2022, Nymbursko 

• Senioři, nedejte se – divadlo – 26. 10. 2022, Úpice 

 

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se uspořádalo několik akcí: 

• výjezd ředitelů z ORP Trutnov – 4.–6. 5. 2022, Dobříš 

• výjezd Lídrů z ORP Trutnov – 12.–14.10. 2022, Červená Voda 

• konference Vzdělávání na Trutnovsku – 3. 11. 2022, Radvanice 

 

Stále je otevřený transparentní účet na pomoc Ukrajině (380381385/0600) a pravidelně se nakupuje 

materiální pomoc, která je aktuálně potřeba. 

 

Stav čerpání: 

H. Bryknarová představila sněmu MAS čerpání dotací v programovém období 2014–2020. Celkem 

bylo podpořeno 42 projektů, a to více než 53 miliony korun; nejvíce čerpaly obce a alespoň jeden 

projekt je zrealizován v katastru 14 obcí z celkových 25. 

 

Sněm MAS bere na vědomí shrnutí aktivit za druhou polovinu roku 2022 a stav čerpání IROP a 

PRV. 

 
10. Příprava přechodného období pro výzvy v PRV na období 2022–2023;  

Programový výbor MAS na svém jednání 9. 11. 2022 schválil Výzvu č. 5 pro přechodné období PRV. 

Výzva bude vyhlášena v únoru 2023; sběr žádostí bude probíhat v termínu 15. 2. – 15. 3. 2023 

s registrací na SZIF 31. 5. 2023. 

Celková alokace na výzvu je 7 446 975 Kč a je rozdělena následovně:  

• F1 – Investice do zemědělských podniků: 1 000 000 Kč 

• F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 1 500 000 Kč 

• F8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 4 946 975 Kč (aktivita ZŠ 

a MŠ, Vybrané kulturní památky) 

 

Sněm MAS bere na vědomí vyhlášení výzvy PRV v únoru 2023. 

 

Někteří zástupci partnerů, kteří byli na sněmu, již avizovali zájem o čerpání dotací. 

 

11. Příprava nového programového období 2021–2027 – IROP, SZP (PRV), OPZ 

http://www.kjh.cz/
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IROP: alokace na příští období je přislíbena ve výši 32 307 628,- Kč (70 % z celkové alokace) – 95 % 

dotace pro jednotlivé projekty. Aktuálně se pracuje na programovém rámci. 

 

OPZ: byla podaná žádost s názvem „Rozvoj komunity v území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.“ 

s klíčovými tématy: podpora rozvoje místní komunity se zaměřením na seniory a dospívající mládež. 

Aktuálně se čeká na hodnocení z MPSV. 

 

SZP: Celková alokace na příští období je přislíbena ve výši 21 861 429,15 Kč (dotace). Podmínky a 

podporované aktivity zveřejní Řídicí orgán MZe ČR v roce 2023. 

 

Usnesení č. 6:  

Sněm MAS schvaluje podání programového rámce OPZ s názvem „Rozvoj komunity v území MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s.“.  

Hlasování VS: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0 

 

12. Různé a diskuze 

Proběhla debata k dalšímu programovému období v IROP – kvůli rozdělení alokace do jednotlivých 

oblastí. MAS bude na toto téma svolávat pracovní skupiny. 

Déle proběhla i neformální diskuze mezi partnery MAS. 

 

 

Pracovní část setkání byla ukončena v 19:45. 

Následovalo neformální posezení včetně malého občerstvení. 

 

V Libňatově, 24. 11. 2022 

 

 

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová 

 

 

 

Ověřili:  

 

Jaroslav Jörka 

 

 

 

 

Pavel Dvořáček 

 

 

http://www.kjh.cz/

