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ZÁPIS ZE SNĚMU 

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

čtvrtek 28. 4. 2022 od 17:00 

Kulturní dům Havlovice 

 

 

Program: 

 

1. Přivítání;  

2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání; 

3. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu;  

4. Aktuální aktivity MAS – aktivity roku 2021-2022;  

5. Stav partnerské základny a spolupráce v území, schválení příspěvku na služby dle 

partnerské smlouvy na rok 2023; 

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

7. Příprava nového programového období 2021–2027;   

8. Prezentace některých projektů realizovaných prostřednictvím MAS z prostředků SCLLD 

2014-2021; 

9. Různé a diskuze; 

10. Prezentace Regionální potraviny Královéhradeckého kraje; 

11. Neformální posezení včetně malého občerstvení – všichni. 

 

 

1. Přivítání 

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

Pozvánka na zasedání sněmu, vč. příslušných podkladů, byla všem zaslána e-mailem, zároveň byly 

všechny podklady zveřejněny na webu MAS. 

 

2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání 

V listopadu 2021 byl plánovaný sněm MAS. Z důvodu protikoronavirových opatření byl zrušen a 

hlasování se přesunula do on-line prostoru. Hlasovalo se o novém složení orgánů, kapitole k MAS ve 

statutu, jednacím řádu sněmu a přijímali se noví partneři MAS. 

Hlasování per rollam proběhlo v termínu 6. – 9. 12. 2021. 

Nová složení orgánů MAS jsou následující: 

 

Výběrový výbor MAS: 

Partner – veřejný sektor Zástupce 

ZŠ a MŠ Havlovice Jaroslav Balcar 

Obec Malé Svatoňovice Vladimír Provazník 

Obec Libňatov Jaroslav Pich 

 

http://www.kjh.cz/
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Partner – soukromý sektor Zástupce 

Sdružení Franze Wihana Ludmila Krejčová 

SDH Libňatov  Zdeněk Vít 

Vladimíra Pátková Vladimíra Pátková 

Vladimír Diblík Vladimír Diblík 

ROSKAR, s. r. o. Roman Lindauer 

Jaroslav Prouza Jana Prouzová 

 

Programový výbor MAS: 

Partner – veřejný sektor Zástupce 

Obec Suchovršice Lenka Hozová 

Základní škola Úpice-Lány Petr Kalousek 

Lesy – voda, s.r.o. Jan Šída 

 

Partner – soukromý sektor Zástupce 

Eva Hylmarová Eva Hylmarová 

Jiří Haken Jiří Haken 

TJ Sokol Havlovice Miloslav Tohola 

Orange Catering, s.r.o. Jaroslav Jörka 

 

Kontrolní výbor MAS: 

Partner Zástupce 

Obec Havlovice Pavel Dvořáček 

Jaroslav Tomeš Jaroslav Tomeš 

Město Úpice Petr Hron 

 

Délka mandátu všech členů orgánů bude tři roky od ukončení hlasování (od 9. 12. 2021 do 8. 12. 

2024). 

 

Další usnesení z per rollam hlasování sněmu jsou: 

Sněm MAS schvaluje statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – kapitoly k MAS. 

Sněm MAS schvaluje jednací řád sněmu MAS. 

Sněm MAS schvaluje přijetí zájemců o partnerství – Obec Vlčkovice v Podkrkonoší a SDH 

Choustníkovo Hradiště. 

 

Per rollam hlasování je zaneseno v zápis, který je k nahlédnutí na webu nebo v kanceláři MAS. 

 

Sněm MAS bere na vědomí, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.  
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3. 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. 1: 

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

ní jako veřejnou. 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

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

 

Usnesení č. 2: 

Sněm MAS schvaluje složení mandátové komise: 

Partner Zástupce 

Obec Radvanice Daniela Müllerová (plná moc od Tomáše Němce) 

T. J. Sokol Libňatov Kateřina Matesová Valdová 

ZO ČSCH Úpice Jan Balcar 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

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

 

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

Matesovou Valdovou. 

 

Usnesení č. 3: 

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

Kateřinu Matesovou Valdovou. 

Hlasování VS: pro – 22, 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. 4:  

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

www.kjh.cz pro sněm, vyvěšené dne 22. 4. 2022). 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
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4. Aktuální aktivity MAS – aktivity roku 2021-2022 

V roce 2022 slaví MAS 15 let od svého založení – Iva Vašatová a Petr Záliš představili malou soutěž 

pro partnery MAS; její vyhodnocení proběhne po ukončení sněmu. 

 

Projekty:  

MAP Trutnovsko II – Petr Záliš, Barbora Procházková 

• aktivity v projektu, aktualizace projektových záměrů MŠ a ZŠ, tematicky zaměřené akce pro děti, 

cesty za poznáním a inspirací pro ředitele a zaměstnance škol 

 

Studentský parlament MAS, Podpora neziskových organizací v KHK – Iva Vašatová 

• realizace projektových dnů nebo tandemového vzdělávání ve školách a školkách v území MAS 

(např. péče o ježka v jednotlivých školách a jeho vypuštění do přírody) 

 

Servis obcím v území Společenství obcí Podkrkonoší – Daniela Müllerová 

• servis pro 12 obcí, např. tvorba zadaných materiálů (zpravodaj, krizová karta), aktualizace 

webových stránek, administrace darů pro NNO, příprava Valných hromad SOP 

 

Servis obcím v území Svazku obcí Jestřebí hory – Hana Bryknarová 

• servis pro 11 obcí, např. tvorba propagačních materiálů (trhací a skládací mapy), zpravodaj, 

příprava zasedání SOJH, administrace darů pro NNO, pomoc s realizací Putujícího biografu 

 

Servis obcím, mateřským a základním školám v oblasti ochrany osobních údajů – GDPR – Kateřina 

Matesová Valdová 

• zajištění služeb pro 33 subjektů (19 obcí, 14 škol a školek), konzultace materiálů, revize a 

doplňování auditů a agendových listů 

 

Propagace a medializace regionu na webu, FB a YouTube – Petr Záliš 

• představení webu a dalších propagačních kanálů 

 

Propagace a medializace regionu na webu a FB (SOP a SOJH) – Iva Vašatová 

• představení webů a FB svazků obcí 

 

 

Dále proběhl 13. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené (263 účastníků); další ročník proběhne 

8. září 2022. 

MAS se věnovala ukrajinské problematice – byl zřízen transparentní účet, probíhala koordinace 

pomoci z území MAS. 

 

Sněm MAS bere na vědomí shrnutí aktivit za roky 2021 a 2022. 

 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
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5. Stav partnerské základny a spolupráce v území, schválení příspěvku na služby dle partnerské 

smlouvy na rok 2023 

V rámci svého území má MAS aktuálně 74 členů. Ke 31. 12. 2021 ukončili členství dva partneři MAS – 

FO Josef Davidík a fa EKOMASO. Jan Balcar poděkoval Josefu Davidíkovi za dlouholetou spolupráci 

s MAS. 

Jako zájemci o přijetí se přihlásili FO Lenka Procházková a OSVČ David Krůta. Oba se sněmu MAS 

krátce představili. 

 

Usnesení č. 5:  

Sněm MAS schvaluje přijetí FO Lenky Procházkové za partnera MAS. Hlasovací právo vzniká 

partnerovi MAS až při dalším sněmu MAS. 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

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

 

Usnesení č. 6:  

Sněm MAS schvaluje přijetí OSVČ Davida Krůty za partnera MAS. Hlasovací právo vzniká partnerovi 

MAS až při dalším sněmu MAS. 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

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

 

J. Balcar představil návrh na výši partnerských příspěvků na rok 2022, u které je po konzultaci 

s orgány MAS navrženo zvýšení. 

 

Usnesení č. 7: 

Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na služby MAS na rok 2022 dle partnerské smlouvy – viz příloha. 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

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

 

 

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

Kateřina Matesová Valdová představila návrh rozdělení finančních prostředků pro přechodné období 

PRV. Jedná se o přesuny zbylé alokace z období 2014–2020 a financí přislíbených z MZe na 

přechodné období v celkové výši 7 446 975 Kč (2 446 675 Kč zbylé finance, 5 000 300 Kč přechodné 

období). 

 

Konkrétní změny: 

• F1 – ke zbylé alokaci 17 880 Kč doplnění 982 120 Kč – celková alokace 1 000 000 Kč 

• F4 – doplnění 1 500 000 Kč – celková alokace 1 500 000 Kč 

• F8 – zbylé alokace z F5 (1 740 Kč) a z F6 (151 400 Kč) přesunuty ke zbylým financím (2 275 655 

Kč) + doplnění z nové alokace pro přechodné období (2 518 180 Kč) – celková alokace 4 946 975 

Kč. 

 

http://www.kjh.cz/
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Rozdělení bylo předem konzultováno s orgány MAS a programový výbor MAS doporučil sněmu 

schválit následující usnesení: 

Usnesení č. 8: 

Sněm MAS schvaluje následující rozdělení finančních prostředků do jednotlivých fichí: 

F1 – Investice do zemědělských podniků: konečná alokace 1 000 000 Kč, a to přesunem 982 120 Kč 

z nové alokace pro přechodné období ke zbylým 17 880 Kč. 

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

z nové alokace pro přechodné období, konečná alokace 1 500 000 Kč. 

F5 – Neproduktivní investice v lesích: přesun zbylých financí – 1 740 Kč do F8 

F6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění 

na trh: přesun zbylých financí – 151 400 Kč do F8 

F8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20): alokace se bude skládat ze 

zbylých financí ve fichi (2 275 655 Kč), přesunutých financí z F5 a F6 v celkové výši 153 140 Kč a 

doplnění zbylou částkou z nové alokace pro přechodné období (2 518 180 Kč), konečná alokace 

bude 4 946 975 Kč. 

Hlasování VS: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
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7. Příprava nového programového období 2021–2027; 

Probíhají práce na Programových rámcích/akčních plánech pro jednotlivé operační programy, ale od 

některých ministerstev stále nejsou jasná pravidla čerpání 

 

8. Prezentace některých projektů realizovaných prostřednictvím MAS z prostředků SCLLD 

2014-2021; 

Pro prezentaci MAS se začaly točit reportáže o dalších zrealizovaných projektech. K vidění budou na 

webu MAS a na YouTube kanálu. 

 

9. Různé a diskuze; 

Proběhla neformální diskuze mezi partnery MAS. 

 

Petr Záliš a Iva Vašatova vylosovali 15 výherců zábavné soutěže, kteří dostali drobný dárek. 

K oslavám se připojilo krátkou prezentací i Sdružení pro Vízmburk, z.s. Lukáš Králík a Jaroslav Balcar 

vylosovali 5 výherců, kteří obdrželi volné vstupenky na hrad Vízmburk.  

Dle zápisu mandátní komise byl sněm usnášeníschopný. 

Návrhová komise přečetla jednotlivá usnesení, která byla hlasována v průběhu sněmu MAS. 

 

10. Prezentace Regionální potraviny Královéhradeckého kraje; 

Lukáš Vacek prezentoval bohatou ochutnávku Regionálních potravin. Pokud by měl někdo zájem se 

výrobky pod zaštítěním Regionálních potravin prezentovat, je možné ho zkontaktovat. 

 

11. Neformální posezení včetně malého občerstvení – všichni. 

 

 

 

Sněm byl ukončen v 18:45. 

Následovalo neformální posezení včetně malého občerstvení. 

 

V Havlovicích, 28. 4. 2022 

 

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová 

 

Ověřili:  

 

Jaroslav Jörka 

 

 

Pavel Dvořáček 
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