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1. Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina 

Království – Jestřebí hory  

1.1 Obecná charakteristika 
Název: Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Rok založení: 2007 

Poslání: podpora rozvoje regionu 

Zakladatelé: Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší 

Sídlo: Pod Městem 624, 542 32 Úpice 

IČO: 27511227 

Bankovní spojení: 182456112/0600 

ID datové schránky: run37tp 

Web: www.kjh.cz 

Kancelář: Regnerova 143, 542 32 Úpice 

 

Působí na území 24 obcí s rozlohou 339,26 km2 a počtem 24 177 obyvatel (stav k 1. 1. 2020) – 

Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, 

Vítězná, Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé 

Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a 

Úpice. 

Základní činnosti o.p.s. jsou definovány v zakladatelské smlouvě.  

 

1.2 Složení orgánů a organizační schéma 
Chod organizace funguje dle statutu. MAS je organizační složkou společnosti a vedle správní a dozorčí 

rady a ředitele je samostatným orgánem, který stojí nad orgány zodpovědnými za metodu LEADER, tj. 

sněmem, programovým, kontrolním a výběrovým výborem a pracovními skupinami. Celkový servis 

všem orgánům zajišťuje hlavní kancelář MAS KJH, o.p.s. 
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1.2.1 Organizační schéma 

 
 

1.2.2 Orgány zodpovědné za chod společnosti 
Správní rada 

Správní rada má šest členů, kteří zastupují zakladatele MAS, tedy Svazek obcí Jestřebí hory a 

Společenství obcí Podkrkonoší. V roce 2019 se neměnila zakladatelská smlouva. Statut byl změněn 

správní radou na jednání 12. 2. 2019 a platnost nabyl účinnosti od 13. 2. 2019. 

 

K 1. 1. 2019 zastupovali zakladatele tito členové správní rady: 

Svazek obcí Jestřebí hory: PaedDr. Vladimír Diblík (předseda a zároveň bývalý starosta obce 

Radvanice), Lenka Hozová (starostka obce Suchovršice) a Bc. Tomáš Prouza (starosta obce Chvaleč). 

 

Společenství obcí Podkrkonoší: Vladimír Lukeš (starosta obce Chotěvice), Bohuslava Volfová 

(starostka obce Vlčkovice) a Petr Hrubý (místopředseda, starosta obce Vítězná). 

 

V průběhu roku 2019 nebylo potřeba volit nové členy orgánu. Zápisy z jednání jsou uloženy 

v kanceláři. Práce v orgánu nebyla honorována. 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je tříčlenná a také zastupuje zakladatele MAS. 

 

K 1. 1. 2019 zastupovali zakladatele tito členové dozorčí rady: 

Svazek obcí Jestřebí hory: Vladimír Provazník (předseda, starosta obce Malé Svatoňovice). 

Společenství obcí Podkrkonoší: Milan Halík (starosta obce Čermná), Eva Rezková (starosta obce 

Kocbeře). 

 

V průběhu roku 2019 došlo k jmenování nového člena orgánu a nedošlo k zapsání do obchodního 

rejstříku. Stav k 31. 12. 2019: 

http://www.kjh.cz/
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Svazek obcí Jestřebí hory: Vladimír Provazník (předseda, starosta obce Malé Svatoňovice), Pavel 

Dvořáček (starosta obce Havlovice). 

Společenství obcí Podkrkonoší: Eva Rezková (starosta obce Kocbeře). 

 

Zápisy z jednání jsou uloženy v kanceláři obecně prospěšné společnosti. Práce v orgánech nebyla 

honorována. 

 

Ředitel 

Funkci ředitele vykonává Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

 

 

1.2.3 Orgány odpovědné za metodu LEADER 
Sněm MAS 

Sněm MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří splnili podmínky přijetí. K 31. 12. 2019 jich je 73.  

Sněm MAS se uskutečnil v roce 2019 dvakrát – 25. 6. 2019 a 21. 11. 2019. 

 

Programový výbor (složení k 31. 12. 2019) 

Programový výbor má sedm členů, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční 

skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky. 

 

Aktuální složení programového výboru:  

• Lesy – voda s.r.o. (Jan Šída, předseda) 

• Obec Suchovršice (Lenka Hozová) 

• Eva Hylmarová (FO, zástupce Eva Hylmarová) 

• Základní škola Úpice-Lány (Petr Kalousek) 

• TJ Sokol Havlovice (Miloslav Tohola) 

• Jiří Haken (FO, zástupce Jiří Haken) 

• Orange Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka ml.) 

 

 

Kontrolní výbor (složení k 31. 12. 2019) 

Kontrolní výbor má tři členy, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční 

skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky. 

 

Aktuální složení kontrolního výboru: 

• FO Jaroslav Tomeš (Jaroslav Tomeš, předseda) 

• Obec Havlovice (Pavel Dvořáček) 

• Město Úpice (Petr Hron) 

 

Výběrový výbor (složení k 31. 12. 2019) 

Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje 

členy volbou. Dobu mandátu členů výboru určuje sněm MAS na dobu maximálně jednoho roku, 

opakované zvolení je možné. Složení výběrového výboru bylo schváleno sněmem MAS 21. 11. 2019. 

http://www.kjh.cz/
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Aktuální složení výběrového výboru:  

• Vladimír Diblík (předseda, FO, zástupce Vladimír Diblík) 

• ROSKAR, s. r. o. (Roman Lindauer) 

• SDH Libňatov (Zdeněk Vít) 

• Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová) 

• Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač) 

• Obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník) 

• FO Vladimíra Pátková (Vladimíra Pátková) 

• ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar) 

• FO Josef Davidík (Josef Davidík) 

 

 

1.3 Hlavní kancelář  
Pro obecně prospěšnou společnost pracuje hlavní kancelář. Řízením tohoto týmu lidí je pověřen 

ředitel. V roce 2019 zde pracovalo celkem 11 zaměstnanců na různé pracovní úvazky a externí 

spolupracovníci. 

 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Pozice: ředitel, hlavní manažer MAP Trutnovsko II a vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 

 

Ing. Kateřina Valdová  

• 12 / 2018 nástup na mateřskou dovolenou 

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD a komunikace s médii 

• 2. 7. 2019 do 31. 12. 2019 (zástup) 

Pozice: manažer a metodik projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Daniela Müllerová  

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD  

 

Mgr. Dita Gollová 

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD 

 

Hana Bryknarová – 12/2019 nástup  

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD  

 

Lenka Procházková 

Pozice: manažerka pro GDPR, pověřenkyně GDPR, manažerka pro SOJH a SOP 

 

Markéta Demešová – 30. 6. 2019 – ukončen pracovní poměr 

Pozice: administrativní pracovník projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Ing. Tomáš Mečíř – 5. 12. 2019 - ukončen pracovní poměr  

http://www.kjh.cz/
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Pozice: manažer a metodik projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Ing. Michal Hátle – 31. 12. 2019 – ukončen pracovní poměr 

Pozice: manažer a analytik projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Mgr. Karel Turek 

Pozice: odborný konzultant projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Bára Procházková – 7/2019 nástup 

Pozice: administrativní pracovník projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Ludmila Bártová 

Pozice: hospodářka MAS 

 

Externí spolupracovníci: 

Mgr. Petr Záliš 

Pozice: webmaster 

 

BA Jana Peterková, DiS. 

Externí spolupracovnice, hlavní manažerka projektu Centra společných služeb Podkrkonoší (Projekt 

Svazu měst a obcí ČR – Společenství obcí Podkrkonoší)  

 

 

2. Činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2019 mimo 

realizaci programu SCLLD 

2.1  Obecná charakteristika služeb 
O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají zakladatelé o.p.s., zejména s 

ohledem na zachování a obnovu života venkova:  

• iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy; 

• koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem na 

přírodní a sociokulturní dědictví; 

• stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření strategií, 

které se podílejí na jeho rozvoji; 

• služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu; 

• příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné 

venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší a Jestřebí 

hory; 

• podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití 

krajiny a lidských zdrojů; 

• spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory; 

• spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu; 

http://www.kjh.cz/
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• výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová 

činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí; 

• tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, 

poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních 

produktů a služeb; 

• poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním 

organizacím; 

• propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské  

• turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu; 

• ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví; 

• ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití 

krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí; 

• výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů; 

• zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti; 

• poradenská a odborná činnost a podpora při rozvoji území regionu; 

• zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost 

zřizuje jako své územní pracoviště/organizační složku. Její činnost a povinné orgány jsou 

definovány Statutem společnosti. 

 

Většina služeb bylo v roce 2019 realizováno jako hlavní činnost. Součástí statutu jsou formulovány 

služby na vedlejší činnost. Od 29. 10. 2018 je společnost registrována v živnostenském rejstříku pod 

identifikačním číslem provozovny 1012435253.  

 

2.2 Služby pro zakladatele 

2.2.1 Služby pro Svazek obcí Jestřebí hory  

V roce 2019 se konala pravidelná jednání Výboru Svazku obcí Jestřebí hory. 

Tradičně byly také z rozpočtu svazku podpořeny akce neziskových organizací 

v regionu. Dotační částka byla v roce 2019 ve výši 80 000 Kč. Na podporu cestovního ruchu uskutečnil 

Svazek obcí Jestřebí hory projekt s názvem „Dobijte se v Jestřebích horách“ a také k tomuto projektu 

vytvořil cyklomapy. Tyto materiály jsou k dispozici na každém obecním úřadě. V roce 2019 obdrželi 

obyvatelé DSO opět svazkový zpravodaj s nejvýznamnějšími činnostmi svazku za uplynulý rok. 

Všechny aktivity jsou k nalezení na webových stránkách www.jestrebihory.net. Tento svazkový web 

je pravidelně aktualizován zprávami o dění v regionu, pozvánkami na regionální akce. V letních 

měsících byl zaznamenán zvýšený počet uživatelů webových stránek, což ukazuje na jejich význam 

v cestovním ruchu v regionu.  

 

2.2.2 Služby pro Společenství obcí Podkrkonoší  

 Služby pro SOP byly tradičně zaměřeny především na podporu aktivit 

spojených s chodem Společenství. Jednalo se o spolupráci a podporu tradiční 

akce pro děti ze základních škol v regionu SOP „Podkrkonošská Sněženka“, 

http://www.kjh.cz/
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která v tomto roce sklidila úspěch. Další významnou činností je administrace Dotačního programu 

SOP, v němž jsou finančně podpořeny neziskové organizace v celkové částce 50 000 Kč. Na jaře a na 

podzim 2019 byl vydán tištěný Zpravodaj SOP, informující o dění v regionu. Významnou součástí 

jarního Zpravodaje byl kalendář akcí, který obsahoval pozvánky na kulturní a sportovní akce napříč 

regionem. I v tomto DSO slouží coby informační kanál moderní a pravidelně aktualizované webové 

stránky www.podkrkonosi.info. 

  

Oba svazky i v roce 2019 úzce spolupracovaly. V březnu proběhlo historicky 1. setkání zastupitelů 

z území obou svazků, jehož součástí byl seminář na téma Zákon o obcích v kostce. V prosinci se pak 

starostové sešli na tradičním neformálním setkání v hostinci U Lávky v Havlovicích. Pro vzájemnou 

spolupráci a posílení vztahů jsou setkání starostů obou DSO a zástupci managementu MAS velmi 

důležitá.  

Někteří zaměstnanci MAS byli částí úvazku od července 2016 do 

června 2019 zapojeni do projektu Svazu měst a obcí, jehož 

nositelem se v regionu stalo Společenství obcí Podkrkonoší. 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ 

realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. Centrum společných služeb vzniklo za účelem pomoci 

především starostům menších obcí, kteří nemají dostatečný administrativní aparát. Pracovníci CSS 

tak starostům poskytují informační a poradenský servis, čímž šetří jejich čas, aby se mohli místo 

byrokracie věnovat skutečným problémům v obci. 

 

2.3 GDPR 
Dne 25. května 2018 vyšlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Toto nařízení se týká i ochrany osobních 

údajů na obcích a školách.  

MAS byla oslovena obcemi, MŠ a ZŠ z regionu k zajištění těchto služeb – zpracování auditu, 

agendových listů a zajištění služby pověřence. MAS provedla audity v 32 subjektech a pro 34 subjektů 

zajišťuje funkci pověřence. 

 

2.4 Projekty realizované místní akční skupinou  
V roce 2019 se obecně prospěšná společnost snažila získat finanční prostředky na svůj chod i z jiných 

zdrojů. Je nutné poznamenat, že některé projekty byly realizovány prostřednictvím MAS a některé 

skrze jiné poskytovatele, kde byli zaměstnanci organizace angažováni. 

 

2.4.1 Místní akční plán Trutnovsko  
MAP Trutnovsko II (Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402) navazuje na předchozí 

projekt MAP Trutnovsko I. Garantem projektu je MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Doba realizace 

je daná na čtyři roky a byla zahájena 1. 1. 2019.   Hlavním cílem je naplňovat priority identifikované v 

rámci předchozího projektu MAP I, tj. prostřednictvím společného akčního plánování (které obsahuje 

vyhodnocování a aktualizaci MAP) podpořit aktivity implementace. Cílem je na základě prohloubené 

http://www.kjh.cz/
http://www.podkrkonosi.info/
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a koordinované spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ a 

logicky zapojit do těchto aktivit co nejvíce relevantních subjektů z území (oslovovat i ty, které se do 

MAP I zapojovaly omezeně). 

Zástupci jednotlivých subjektů, kteří byli zvoleni, tvoří Řídicí výbor, jsou hlavním pracovním 

orgánem partnerství MAP, ovlivňují oblast vzdělávání na území MAP, řídí se a schvalují platný Statut, 

Jednací řád, Strategický rámec (SR). Aktualizace SR MAP proběhla 12. 6. 2019. Další proběhne 

v únoru 2020. 

Dle metodiky zahájilo svoji aktivní činnost šest pracovních skupin (PS). Jedná se o PS 

financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti, PS pro 

rovné příležitosti. Implementačními pracovními skupinami jsou PS pro neformální a zájmové 

vzdělávání, PS ředitelé škol. PS si vytvořily a stále svými náměty rozšiřují – Databáze plánovaných 

aktivit, které slouží jako inspirace k další činnosti a uskutečňování implementačních aktivit (IA).  

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se uskutečnila 28. 9. 2019 úspěšná IA PS pro rozvoj 

matematické gramotnosti na ZŠ Trutnov, Mládežnická s názvem „Postav si svého robota Otíka“ a IA 

PS ředitelé škol proběhla 16. – 18. 10. 2019 jako Výjezd s řediteli (studijní cesta) do Nymburka. Obě 

akce byly přínosné, kladně ohodnoceny učiteli i žáky, řediteli i členy PS včetně RT. 

 Realizační tým má funkci koordinátora a poskytuje i veškerou administrativu, propagaci a 

informace o setkání a činnosti jednotlivých skupin. Veřejnost a všichni aktéři MAP Trutnovsko II měli 

možnost zhlédnutí všech proběhlých aktivit, aktualit a dění na webových stránkách 

http://www.kjh.cz/plany.php  a  Facebooku https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/. Byl 

vytvořen přehled s měsíční aktualizací – Plán aktivit na rok 2019 a následně na rok 2020, který bude 

nadále v pravidelných intervalech zveřejňován na  http://www.kjh.cz/plany.php a www.kjh.cz 

Významnou roli mají i koordinátoři jednotlivých škol zapojených v MAP Trutnovsko II. Ve 

dnech 6. – 7. 11. 2019 proběhl v Pensionu Radvanice v rámci projektu seminář pro koordinátory škol, 

jehož cílem bylo pomoci školám při strategickém plánování, tvorbě Strategického plánu. Následovala 

i individuální konzultace přípravy strategii rozvoje pro konkrétní školy a vzájemné předávání vlastních 

zkušeností, rad i problému jednotlivých škol. 

 

2.4.2 Ostatní  

V roce 2019 se Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. se již nezapojila do 

projektu s názvem Zaměstnaný absolvent. Vzhledem k nárůstu počtu zaměstnanců v roce 2019 již 

MAS nesplňovala podmínky pro zařazení společnosti do seznamu uznaných zaměstnavatelů na 

chráněném trhu práce, jejímž nositelem je Úřad práce.   

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. se aktivně zapojila do přípravy žádosti 

v rámci výzvy Šablony pro NNO. Ve spolupráci s MAS v Královéhradeckém kraji byla předložena 

žádost, kterou zastřešila MAS Nad Orlicí a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla 

partnerem. Klíčové aktivity jsou cíleny na Studentský parlament MAS. Realizace projektu bude 

zahájena až v roce 2020. 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/plany.php
https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/
http://www.kjh.cz/plany.php
http://www.kjh.cz/
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3. Zapojení v organizacích a spolupráce s partnery 

3.1  Národní sít MAS ČR, z.s. 
V roce 2019 Národní síť Místních akčních skupin, z.s. koordinovala a metodicky podporovala MAS 

v realizaci jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje. NS MAS ČR, z.s. zaštiťuje a současně 

reprezentuje MAS celé ČR při vyjednávání s jednotlivými ministerstvy a orgány ČR a EU.  

Na úrovni Královéhradeckého kraje působí Krajské sdružení NS MAS ČR v KHK. Jeho úkolem je 

šíření metody LEADER v kraji a je klíčovým zástupcem při vyjednávání 

s Krajským úřadem, Státním zemědělským intervenčním fondem v Hradci 

Králové, krajským článkem Celostátní sítě pro venkov nebo Spolkem pro 

obnovu venkova.  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. je členem NS i KS a 

zastupuje ji v těchto aktivitách Mgr. Jan Balcar, Ph.D., který je členem kontrolní komise KS MAS ČR 

v KHK. Aktivně se zapojil do aktualizace Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje v rámci 

kompetentních pracovních skupin. Podílí se na vyjednávání podpory pro MAS na úrovni 

Královéhradeckého kraje a zapojení MAS do organizací ČR, které mají vztah k rozvoji venkova. 

V rámci spolupráci KS byla třetí zářijový týden opět uspořádána i expozice na 

Královéhradeckých krajských dožínkách. MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v roce 2019 pomohli 

s náplní aktivit partneři MAS, a to Hvězdárna v Úpici, která doplnila expozici MAS o zajímavé ukázky 

svojí činnosti a TJ Sokol Havlovice. 

 

3.2 Celostátní síť pro venkov 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je dlouhodobým partnerem Celostátní 

sítě pro venkov. V rámci VII. Venkovské konference, která se konala 21. 

listopadu 2019 v Kulturním domě v Havlovicích, byl uspořádán workshop na 

téma „Podpůrné aktivity pro rozvoj venkova Současný stav a vývoj 

implementace SCLLD“. Více je popsáno v akcích MAS.  

 

3.3 Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s 
V roce 2019 pokračovala činnost Studentského parlamentu při MAS, který ve spolupráci 

s Havlovickým svazem malého fotbalu, z.s., uspořádal 9. 9. 2019 tradiční Trojboj studentského 

parlamentu. Soutěže se zúčastnilo 5 škol z regionu – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ 

Pilníkov, ZŠ Úpice-Lány a Městské gymnázium a SOŠ Úpice, jejichž žáci se i přes nepřízeň počasí 

s chutí pustili do přátelských zápasů.  

Miniturnaj ve streetballu, minigolfu a přehazované neměl jasného favorita a zápasy byly 

vyrovnané. První místo obhájila ZŠ Úpice-Lány a odvezla si na další jeden rok putovní pohár. Na 

druhém místě se umístila ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a na třetím Městské gymnázium a SOŠ Úpice.  

Studentský parlament se podílel i na zajištění pořadatelské služby na akci Olympiáda pro 

starší a pokročilé, která se konala 5. 9. 2019. Významnou měrou na bezproblémovém průběhu akce 

se spolupracovali žáci 4. třídy ZŠ Havlovice a studenti Městského gymnázia a SOŠ v Úpici.  

http://www.kjh.cz/
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Významnou měrou se Studentský parlament podílel na přípravě a realizaci akce Tibetský 

večer, který se konal v březnu v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet. Studenti připravili soutěž 

formou AZ kvízu.  

 

 Součástí spolupráce s Městským gymnáziem a střední odbornou školou v Úpici bylo v roce 

2019 tradiční zapojení studentů do praxe v obcích a u partnerů MAS.  

Školy nejen v území MAS zveřejňují na www.kjh.cz a fb MAS upoutávky na akce, které pořádají, 

a inzeráty při hledání nových zaměstnanců. 

Studenti vysokých škol bakalářských i magisterských oborů jsou pravidelnými zájemci o 

konzultaci, v roce 2019 konzultovali své práce na téma cestovního ruchu, svazků obcí i MAS.  

 

3.4 Partnerství v rámci MAS 
Program LEADER je založen na budování místního partnerství mezi subjekty různého zaměření. 

Nejnižší úroveň je na území MAS. Mezi o.p.s. a partnery v území MAS existuje smluvní vztah, resp. 

partnerská smlouva. Členy se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby, stejně tak obce, 

podnikatelé i spolky. K 31. 12. 2019 mělo podepsanou partnerskou smlouvu 73 partnerů. Kompletní 

seznam je k dohledání na www.kjh.cz. 

 Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. klade důraz na základní principy 

spolupráce: 1. snaha o zapojení partnerů, kteří nečerpají prostředky ze SCLLD; 2. zasíťování všech 

klíčových partnerů; 3. propojení veřejného a soukromého sektoru; 4. zvýšení odpovědnosti za rozvoj 

území; 5. zlepšení atmosféry – klima v regionu. 

 

3.5 Partnerství na území ČR 
Vyšším stupněm vytváření spolupráce je přesah území MAS. Hlavním účelem této spolupráce 

je výměna zkušeností mezi jednotlivými MAS, hledání inspirace, vzájemné zdokonalování a 

obohacování o nové náměty a postupy při administraci a získávání nových kontaktů Od roku 2007 

o.p.s. spolupracuje se třemi sousedními akčními skupinami – MAS Mezi Úpou a Metují, MAS 

Broumovsko+ a MAS Královédvorsko, z.s. Vzhledem k tomu, že velmi dobře funguje spolupráce mezi 

MAS v rámci KS NS MAS ČR v Královéhradeckém kraji, tak se v roce 2019 omezila pouze na sdílení 

zkušeností při administraci projektů v rámci SCLLD. Nastavená pravidla projektů Spolupráce v rámci 

PRV prakticky neumožňují realizovat společný projekt nebo jakoukoliv projektovou aktivitu.  

V roce 2019 byla zahájena intenzivnější spolupráce s MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. V únoru 

se zástupci MAS zúčastnili Česko-slovenského koštu v Havlovicích, kde vystoupila folklórní skupina 

Krasavci z Ostrožské Nové Vsi. V dubnu se zástupci Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. seznamovali v rámci třídenní exkurze s projekty v Blatnici pod Svatým Antonínkem.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
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3.6 Partnerství v rámci EU 
Nejvyšší stupeň spolupráce je na mezinárodní úrovni. Od roku 2007 aktivně 

dochází k pravidelné výměně zkušeností s východoslovenským mikroregionem 

Poondavie. Tuto štafetu převzala od roku 2015 s MAS Poondavie.  

 V roce 2019 jsme se vydali do MAS Poondavie tentokrát v říjnu a tato expedice byla opravdu 

mimořádná. Na východním Slovensku jsme se nechávali spřátelenou „maskou“ inspirovat celé 3dny, 

kdy jsme se setkávali s partnery místní MAS, realizovanými projekty apod. a také jsme navštívili 

Ukrajinu.  O expedici je více rozepsáno v kapitole Prezentace vybraných aktivit.  

 

3.7 Partnerství mimo EU (Ukrajina)  
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. od roku 2013 neformálně spolupracuje s obcí 

Nevickoe, která leží v sousedství města Užhorod. V roce 2019 obdržela naše MAS pozvání na říjnové 

Středověké a folklorní slavnosti. O výpravě je více rozepsáno v kapitole Prezentace vybraných aktivit. 

 

4. Přehled činností v roce 2019  
Leden 2019 KS NS MAS ČR – seminář k evaluaci 

Leden 2019 PS – PRV – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností 

Leden 2019 PS – PRV – Neproduktivní investice v lesích 

Leden 2019 PS – PRV – Investice do lesnických technologií … 

Leden 2019 PS – OPZ – Sociální služby a sociální začleňování 

Leden 2019 PS – OPZ – Zaměstnanost 

Únor 2019 KS NS MAS ČR – Hradecký venkov 

Únor 2019 PS – IROP – Infrastruktura vzdělávání 

Únor 2019 MAS Horňácko-Ostrožsko, z. s. – účast na Česko-slovenském koštu 

Únor 2019 Správní rada MAS 

Únor 2019 Setkání se starosty SOJH v Radvanicích 

Únor 2019 Výbor SOJH (Chvaleč) 

Únor 2019 Prezentace činnosti CSS na KÚ KHK 

Únor 2019 Školení CSS (Praha) 

Únor 2019 Valná hromada SOP (Vítězná) 

Březen 2019 Vlajka pro Tibet (Úpice) 

Březen 2019 1. Setkání zastupitelů z území MAS KJH o.p.s. 

Březen 2019 Zpravodaj SOP 

Duben 2019 Exkurze MAS KJH, o.p.s. v MAS Horňácko-Ostrožsko, z.s. 

Duben 2019 PS – IROP – Stanice integrovaného záchranného systému 

Duben 2019 PS – IROP – Technika pro integrovaný záchranný systém 

Duben 2019 Krajské setkání CSS v Hoříněvsi 

Duben 2019  Valná hromada SOP (Vítězná) 

Duben 2019 NS MAS ČR – konference k PRV a IROP 

Duben 2019 Seminář pro žadatele PRV – Podpora investic na založení nebo rozv… 

http://www.kjh.cz/
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Duben 2019 Seminář pro žadatele PRV – Neproduktivní investice v lesích 

Duben 2019 Seminář pro žadatele PRV – Investice do lesnických technologií 

Duben 2019 Europoslanec L. Niedermayer v MAS KJH, o.p.s. 

Květen 2019 Představení projektu MAP Trutnovsko II 

Květen 2019 Podkrkonošská Sněženka 

Červen 2019 Setkání CSS (Praha) 

Červen 2019 Valná hromada SOP (Chotěvice) 

Červen 2019 Výbor SOJH (Jívka) 

Červen 2019  Zasedání Orgánů MAS KJH, o.p.s. 

Červen 2019 Sněm MAS KJH (Úpice) 

Červen 2019 PS – Skupina pro přípravu výzev 

Červen 2019 PS pro financování – jednání (1.) 

Červen 2019 PS pro rozvoj MG – jednání (1.) 

Červen 2019 PS pro rozvoj ČG – jednání (1.) 

Červen 2019 PS pro ředitelé škol – jednání (1.) 

Červen 2019 PS pro RP – jednání (1.) 

Červen 2019 PS pro NZV – jednání (1.) 

Červen 2019 Řídicí výbor 

Červen 2019 Workshop – koordinátoři škol 

Červenec 2019 PS pro rozvoj MG – jednání (2.) 

Srpen 2019 PS pro rozvoj MG – jednání (3.) 

Srpen 2019 PS ředitelé škol – jednání (2.) 

Srpen 2019 PS pro rozvoj ČG – jednání (2.) 

Září 2019 Olympiáda pro starší a dříve narozené 

Září 2019 KS NS MAS ČR – Rýzmburk 

Září 2019 OPZ – Seminář pro žadatele 

Září 2019 Studentský trojboj (Havlovice) 

Září 2019 PS pro RP – jednání (2.) 

Září 2019 PS pro financování – jednání (2.) 

Září 2019 Valná hromada (Pilníkov) 

Září 2019 Workshop – koordinátoři škol 

Září 2019 Postav si svého robota Otíka – IA PS pro rozvoj MG (ZŠ, Trutnov) 

Září 2019 Zpravodaj SOP 

Září 2019 Zpravodaj SOJH 

Říjen 2019 Exkurze Slovensko a Ukrajina 

Říjen 2019 Setkání ředitelů škol ORP TU 

Říjen 2019 Výbor SOJH (Maršov) 

Říjen 2019 MAP II – výjezd s řediteli (studijní cesta do Nymburka) 

Říjen 2019 PS pro rozvoj ČG – jednání (3.) 

Říjen 2019 PS pro NZV – jednání (2.) 

Říjen 2019 PS pro financování – jednání (3.) 

Říjen 2019 PS pro RP – jednání (3.) 

http://www.kjh.cz/
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Listopad 2019 Setkání CSS (Broumov) 

Listopad 2019 Setkání s Mikroregionem Úpa (GDPR) 

Listopad 2019 PS – IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy 

Listopad 2019 VII. Venkovská konference (Havlovice) 

Listopad 2019 Sněm MAS KJH 

Listopad 2019 MAS Nad Orlicí – školení PRV, IROP 

Listopad 2019 Koordinátoři škol – výjezdní zasedání (Radvanice) 

Listopad 2019 Celorepublikové setkání CSS (Hradec Králové) 

Listopad 2019 PS pro rozvoj ČG – jednání (4.) 

Listopad 2019 PS pro rozvoj MG – jednání (4.) 

Listopad 2019 PS pro RP – jednání (4.) 

Prosinec 2019 PS PRV, IROP – školy 

Prosinec 2019 PS pro financování – jednání (4.) 

Prosinec 2019 Řídicí výbor 

Prosinec 2019 Školení GDPR (Úpice) 

Prosinec 2019 Valná hromada SOP (Kohoutov) 

Prosinec 2019 Společné setkání starostů SOJH a SOP (Havlovice) 

Prosinec 2019 Výbor SOJH (Suchovršice) 

 

 

5. Program LEADER 

5.1 Monitoring projektů  
V roce 2019 probíhal tzv. monitoring projektů, tj. byl kompletně vyhodnocen program LEADER 2009 – 

2013 a byla zpracována zpráva o jeho průběhu. V níže uvedené tabulce jsou k vidění projekty, které 

byly v roce 2019 vyřazeny z evidence, protože jim v loňském skončila pětiletá doba vázanosti projektu 

na účel.  

název žadatele název projektu
místo realizace

(NUTS 5)
fiche

reálně vyplaceno dle 

Portálu farmáře

udržitelnost projektu 

do

TJ Sokol Suchovršice

Venkovní víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem 15x32 m Suchovršice 2 1 293 953 Kč 09.01.2019

Sdružení pro Vízmburk, o.s.

Zastřešení hradu Vízmburk -2.etapa - 

Zastřešení západní části hradu Havlovice 6 1 078 441 Kč 07.03.2019

MVDr. Julie Kultová

Veterinární pohotovostní výjezdová služba - 

II. etapa Pilníkov 7 291 574 Kč 02.05.2019
Náboženská obec Církve ČS 

husitské

Oprava střechy Husova sboru, II. etapa - 

bezbariérový vstup, Farského sál Úpice 6 214 906 Kč 04.06.2019

Obec Libňatov

Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním 

domě  v Libňatově Libňatov 2 278 100 Kč 06.08.2019

Petr Hrubý

Pension Konírna - agroturistické centrum 

aned "zadními vrátky k Hrubým za zvířátky" Vítězná 4 900 000 Kč 28.08.2019

Chalupění, z.s.

Regionální zemědělské muzeum Radeč - 

rekonstrukce objektu - V. etapa Úpice 6 288 000 Kč 04.09.2019

Město Pilníkov

Oprava hygienického zázení Sokolovny v 

Pilníkově - II. etapa Pilníkov 2 185 189 Kč 30.10.2019  
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6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

V roce 2019 MAS vyhlásila celkem 4 výzvy v rámci Strategie CLLD. Jednalo se o výzvy Zaměstnanost II. 

a Prorodinná opatření v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ), výzva Bezpečnost a udržitelnost 

dopravy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a výzvu č. 2 v rámci Programu 

rozvoje venkova (fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 

Neproduktivní investice v lesích, Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).  

Všechny uvedené výzvy byly v roce 2019 také uzavřeny a vyhodnoceny, kromě výzvy v IROP, která 

bude uzavřena 28. 2. 2020. Počty podpořených žadatelů a celkovou výši finanční podpory uvádíme 

v přehledu níže: 

Operační 

program 

Výzva Počet podpořených 

žadatelů 

Celková výše finanční 

podpory (v Kč) 

OPZ Zaměstnanost II. 7 7 349 258,51 

OPZ Prorodinná opatření 1 575 505,00 

IROP Bezpečnost a udržitelnost dopravy výzva otevřena do 

28.02.2020 

 

PRV fiche 4 Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských činností 

2 2 595 342,00 

PRV fiche 5 Neproduktivní investice v lesích 2 819 597,00 

PRV fiche 6 Investice do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh  

 

1 33 600,00 

 

V roce 2019 probíhaly schůzky Pracovních skupin pro přípravu výzev. Předmětem činnosti bylo 

zmapování aktuálních potřeb a požadavků potenciálních žadatelů v regionu MAS. Přehled úspěšných 

žadatelů je v kapitole 9. Prezentace vybraných aktivit. 

 

7. Hospodaření o.p.s. 

 
K 31. 12. 2019 hospodařila společnost: 

- se samostatnými movitými věcmi ve výši 82.862,00 Kč 

- s drobným hmotným a drobným nehmotným majetkem ve výši 564.632,80 Kč. 

Součástí majetku jsou tiskárna Bizhub Konica C258, notebooky, server, záložní zdroje, kancelářský 

nábytek, externí disk, telefon, fotoaparát, křesla, tiskárna a software, které slouží k zajištění chodu 

společnosti.  
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Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2019 vedené na běžném účtu činily 2.405.704,52 Kč a 

pokladní hotovost 17.688,00 Kč. 

 

Pohledávky k obchodním vztahům měla společnost ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019 v celkové 

výši 5.000,00 Kč.  

 

Pohledávky vůči poskytovatelům dotací ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019 v celkové výši 0,- 

 

Krátkodobé závazky společnosti k 31. 12. 2019 činily: 

- dodavatelé ve výši 18.823,37 Kč 

- nevyplacené mzdy zaměstnancům společnosti za XII/2019 ve výši 360.298,00 Kč 

- nezaplacené sociální a zdravotní pojištění z mezd za XII/2019 ve výši 110.152,00 Kč 

- neuhrazené sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti XII/2019 a neodvedené zákonné 

úrazové pojištění za zaměstnanců, vše ve výši 63.150,00 Kč 

- ostatní závazky – 0,00 Kč 

 

Dohadné účty společnosti k 31. 12. 2019 činily 797.909,66 Kč: 

- MAP Trutnovsko II – 0,00 Kč 

- SCLLD – 797.909,66 Kč 

Částka bude proplacena na základě podané žádosti o proplacení a v žádosti o průběžnou platbu v roce 

2020. 

Přijaté zálohy v roce 2019 na dotace MAP Trutnovsko II byly ve výši 3.845.457,20 Kč, v roce 2019 bylo 

vyčerpáno: 1 a) přímé náklady 1.342.100,00 Kč; 1 b) nepřímé náklady 652.223,39 Kč. 

 

Náklady příštích období k 31. 12. 2019 byly 8.853,00 Kč. 

Dlouhodobé závazky společnost nemá.  

 

 

Náklady, výnosy a zisk společnosti. 

Náklady společnosti  

Materiál 253.890,12 Kč 

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 23.371,00 Kč 

Opravy a údržba 19.476,00 Kč 

Cestovné  3.517,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 141.713,11 Kč 

Ostatní služby 951.097,27 Kč 

Mzdové náklady 2.816.650,00 Kč 

Zákonné pojištění 784.987,00 Kč 

Členské příspěvky daňově neuznatelné 25.000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 45.963,71 Kč 

Odpisy hm. majetku 18.437,00 Kč 

Celkem 5.084.102,21 Kč 
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Výnosy podle zdrojů  

Královéhradecký kraj 150.000,00 Kč 

Projekt MAP Trutnovsko 1.994.323,39 Kč 

Projekt Olympiáda pro starší a pokročilé 25.000,00 Kč 

Projekt SCLLD 2.081.606,95 Kč 

Dotace celkem 4.250.930,34 Kč 

Tržby z prodeje služeb – celkem 614.800,00 Kč 

Jiné ostatní výnosy 17.515,00 Kč 

Úroky                         127,29 Kč 

Neinvestiční příspěvky 83.90 0,00 Kč 

Výnosy celkem 4.967.272,63 Kč 

 

 

 

 

V roce 2019 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. ztrátu ve výši 116.829,58 Kč.  

 

Obecně prospěšná společnost vykonávala v roce 2019 hlavní činnost a doplňkovou činnost. 

 

Obecně prospěšná společnost nemá zřízené žádné fondy. 

 

Náklady na mzdu ředitele a odměny členům správní rady a členům dozorčí rady: 

V roce 2019 byly náklady mzdu ředitele 26.292 Kč. Náklady na odměny členům správní rady a členům 

dozorčí rady nebyly žádné. 

 

Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů 

Správní rada na svém zasedání shledala znění zakládací listiny za dostačující a vyvážené a není důvod 

ji jakkoliv měnit.  

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce – příloha výroční zprávy č. 4 

Audit hospodaření za rok 2019 provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. 

 

Účetní závěrka (§21, odst. 4 ZÚ) – viz přílohy: 

- č. 1 – Rozvaha 

- č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 

- č. 3 – Příloha k účetní závěrce 

 

 

 

Komentář: 

Náklady na spotřebu materiálu zahrnovaly nákup NTB, kancelářského nábytku, kancelářských potřeb, 

vybavení kanceláře, materiálu pro zajištění akcí. K 31. 12. 2019 byl odepsán 1 fotoaparát. Materiál 

pozbyl k 31. 12. 2019 funkčnosti. 

http://www.kjh.cz/
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Společnost si pronajímá automobil. Podle smlouvy si náklady na pohonné hmoty a servis mimo 

smlouvu hradí společnost samostatně. Pohonné hmoty jsou v kapitole Spotřeba ostatních 

neskladovatelných dodávek. Náklady na reprezentaci obsahují náklady na občerstvení pro sněmy, 

konference, školení.  

 

Ostatní služby obsahují položky spojené s aktivitami MAS, např. licence pro IT, poštovné, telefon, 

poplatky BÚ, servis automobilu nad rámec smlouvy, správa webových stránek a IT v kanceláři, 

zajištění propagačního materiálu a občerstvení pro akce MAS, organizace akcí MAS, činnosti spojené 

s tvorbou SCLLD, služby spojené s pracemi pro Společenství obcí Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí 

hory a přípravou grantů; náklady spojené s účetnictvím, koordinací projektů, auditem za rok 2019, 

servisu obcím, MŠ a ZŠ v oblasti GDPR, účastí na konferencích v ČR a SR a školeních apod. 

 

Do kapitoly ostatní služby patří i nájemné, které zahrnuje pronájem hlavní kanceláře. Součástí 

nájemní smlouvy je pronájmu nebytových prostor a veškeré energie (teplo, světlo a voda), přístup 

k internetu.  

 

Mzdové náklady v roce 2019 byly hrazeny z části z dotačních prostředků, které MAS získala na 

realizaci projektů a z části z vlastních prostředků. Pro obecně prospěšnou společnost v průběhu roku 

2019 pracovali tito zaměstnanci:  

- Jan Balcar (1,0 úvazku – ředitel, hlavní manažer MAP Trutnovsko II a vedoucí zaměstnanec 

pro SCLLD) 

- Kateřina Valdová (12/2018 - odchod na mateřskou dovolenou, od 2. 7. 2019 do 31. 12. 2019 

– zástup na pozici – manažer a metodik projektu Místní akční plán Trutnovsko II) 

- Ludmila Bártová (1,0 úvazku – hospodářka MAS) 

- Lenka Procházková (1,0 úvazku, manažerka pro GDPR, pověřenkyně GDPR, manažerka pro 

SOJH a SOP) 

- Dita Gollová (0,9 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD) 

- Daniela Müllerová (1,0 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD) 

- Hana Bryknarová (1,0 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD – nástup od 1. 12. 2019) 

- Tomáš Mečíř (0,5 úvazku – manažer a metodik projektu Místní akční plán Trutnovsko II – 5. 

12. 2019 – ukončen pracovní poměr) 

- Michal Hátle (0,4 úvazku – manažer a analytik projektu Místní akční plán Trutnovsko II – 31. 

12. 2019 – ukončen pracovní poměr) 

- Karel Turek (0,5 úvazku – Odborný konzultant pro analýzy a strategie projektu Místní akční 

plán Trutnovsko II) 

- Markéta Demešová (0,2 úvazek – administrativní pracovník projektu Místní akční plán 

Trutnovsko II – 30. 6. 2019 – ukončen pracovní poměr) 

- Barbora Procházková (0,5 úvazek – administrativní pracovník projektu Místní akční plán 

Trutnovsko II – nástup 1. 7. 2019) 
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Ostatní náklady v této kapitole jsou dohody o provedení práce pro osoby, které pracují pro 

Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory nebo externě pracují na realizaci projektů. 

Součástí kapitoly zákonné sociální pojištění jsou odvody z mezd.  

 

Ostatní daně a poplatky jsou náklady na pojištění zaměstnanců.  

 

Členské příspěvky daňově neuznatelné je členský příspěvek do NS MAS ČR a Platforma NNO ČR. 

 

Část výnosů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla tvořena z prodeje obecně 

prospěšných služeb – činnost pro Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší, 

Celostátní síť pro venkov, MŠ a ZŠ a jiné subjekty. 

Od roku 2019 naše společnost zajišťuje služby v oblasti GDPR pro obce, MŠ a ZŠ. Tao činnost je 

vedena jako vedlejší, nebo-li doplňková. Společnost je zaregistrována na živnostenském úřadě 

v Trutnově.  

 

Zásadní složkou ve výnosech jsou dotace. V roce 2019 byly realizovány klíčové projekty MAP 

Trutnovsko II (MŠMT) a SCLLD (MMR ČR). Prostřednictvím Královéhradeckého kraje byly získány 

prostředky na dofinancování aktivit MAS a neuznatelných nákladů a projekt Olympiáda pro starší a 

dříve narozené.  

 

Neinvestiční příspěvek na činnost se vybírá od partnerů; má sloužit dle partnerské smlouvy na 

zajištění servisu pro partnery a dofinancování podílů do projektů. Výše příspěvky je vždy schválen 

sněmem MAS. Pro rok 2019 byl schválen sněmem 21. 6. 2018. Pro rok 2020 byl schválen sněmem 25. 

6. 2019. 

 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír, 

ekologicky třídí odpad. Zaměstnanci společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem 

vzdělávání. Je vyhledáváno vzdělávání, které je hrazeno z jiných zdrojů a náklady na dopravu a 

ubytování hradí MAS. Přímé náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2019 nebyly. 

 

Informace o existenci organizační složky v zahraničí  

Společnost neměla k 31. 12. 2019 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá 

činnost byla soustředěna v sídle společnosti a regionech České republiky. 

 

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Po dni uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. 

 

Informace o činnosti, vývoji a výkonnosti a předpokládaném vývoji 

Posláním společnosti je přispívat k rozvoji regionu dle statutu. 
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Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Společnost nevlastní akcie ani jiné podíly. 

 

 

 

8. Prezentace  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla založena v roce 2006, resp. 2007 a za celou existenci se 

podařilo vybudovat fungující propagační síť, která dopomohla tomu, že se MAS v regionu a kraji 

výrazně zviditelnila.  

 

8.1 Propagace 
Nedílnou součástí chodu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je informování o její činnosti. Tiskové 

zprávy vytváří pověřený pracovník, který zajišťuje jejich distribuci do médií a v rámci vytvořené 

databáze formou mailové rozesílky. 

Vhodnými mediálními prostředky pro tento účel jsou především: 

• zpravodaj MAS (v roce 2019 nebyl vydán), 

• místní (obecní) zpravodaje, 

• internetové stránky jednotlivých partnerů MAS, zakladatelů o.p.s. a samozřejmě vlastní 

stránky MAS, www stránky ostatních MAS a organizací s nimi spojených (Národní síť a Krajské 

sdružení MAS, atd.), 

• úřední desky v obcích na území MAS, 

• stránka na sociální síti Facebook, 

• účast na akcích týkajících se problematiky rozvoje venkova. 

 

Příjemci dotací z programu LEADER a SCLLD pak propagují MAS díky povinné i nepovinné publicitě 

vztahující se k realizovanému projektu.  

 

8.2 Informační toky 
Konkrétními nositeli propagace pak jsou: 

Webové stránky 

MAS má vlastní webové stránky, na kterých se zájemci mohou dozvědět veškeré informace o její 

činnosti. Ty jsou aktualizovány dle nutnosti, minimálně však 1x týdně. V případě vyhlášení výzev a 

výběru projektů jsou aktualizovány dle potřeby tak, aby mohli potenciální předkladatelé projektů 

získávat aktuální informace. Všechny relevantní materiály jsou zároveň rozesílány do mailových 

schránek zájemců z řad partnerů, spolupracovníků i ostatní veřejnosti.  

• www.kjh.cz 

• webové stránky zakladatelů (www.jestrebihory.net, www.podkrkonosi.info) 

• weby jednotlivých obcí a partnerů MAS 

Aktualizace stránek provádí pověřený pracovník prostřednictvím webmasterů. 

 

http://www.kjh.cz/
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Tištěná média 

• Krkonošský deník 

• jednotlivé obecní a městské zpravodaje 

 

Film a rozhlas 

Videa mapující jednotlivé projekty a akce MAS jsou zveřejněna na stránkách MAS 

http://www.kjh.cz/tv_kanal.php. Některá videa nejdeme i na www.nasetelevize.cz a www.televize-

js.cz. Například v roce 2019 se natočilo video z Olympiády pro starší a dříve narozené 

(http://www.televize-js.cz/clanky/havlovice/havlovice_olympiada-pro-starsi-a-drive-narozene), nebo 

studentského trojboje (http://www.televize-js.cz/clanky/havlovice/havlovice_trojboj-studentskeho-

parlamentu ). V oblasti audia se občas objeví pozvánky nebo reportáže z akcí na Českého rozhlasu 

Hradec Králové, případně na Hitrádiu Magic a Rádio Blaník. 

 

PR akce pro veřejnost  

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., podporuje akce svých partnerů, a to v rámci 

propagace jak hnutí LEADER, tak Místní akční skupiny. Podpora akcí v regionu má zároveň deklarovat 

spolupráci a partnerství se subjekty.  

Podporovanou akci je letní běh na běžkách v Havlovicích, pomáháme s výrobou a tiskem 

plakátů. Další akce, které byly podpořeny: Olympiáda pro starší a dříve narozené ve Všesportovním 

areálu v Havlovicích pořádaná společně s TJ Sokol Havlovice, Trojboj Studentského parlamentu 

tamtéž a Podkrkonošská Sněženka v rekreačním zařízení Svaté Kateřiny v Chotěvicích. 

9. Prezentace vybraných aktivit 

9.1 IV. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov 
 

Partneři: ZŠ a MŠ v ORP Trutnov 

říjen 2019 

Ve středu 16. 10. 2019 odpoledne se ředitelé ZŠ a MŠ 

z území ORP Trutnov vypravili na výjezdní jednání do 

Nymburka. Výjezd byl tentokrát zaměřen na sport, 

konkrétně na basketbal. Výpravy se ujala Šárka 

Dvořáková, manažerka projektu Místní akční plán 

(MAP) vzdělávání v ORP Nymburk. Ředitele škol 

z Trutnovska informovala o aktivitách v tomto regionu. 

Čtvrteční dopoledne patřilo především návštěvě Cílkovy 

domácí školy, kde proběhly ukázky alternativních 

postupů při výuce. Učitelky s dětmi zde předvedly 

v praxi Hejného a Feuersteinovu metodu. Členové 

výpravy se z Cílkovy domácí školy přesunuli do 

nymburského Sportovního centra, kde viděli přípravu 

profesionálních basketbalistů Nymburka. Po polední 
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pauze se všichni vydali do Základní školy Komenského, kde je ředitel Tomáš Danzer se svými zástupci 

seznámil s fungováním školy. Následně je pozval do prostor školní hvězdárny a do tělocvičny, kde 

probíhal basketbalový trénink žáků první až třetí třídy. Účastníci výjezdního jednání si poté své dojmy 

a zkušenosti vyměnili při večerním posezení na hotelu a v pátek se vraceli domů. Ředitelům škol z 

území ORP Trutnov se akce velmi líbila, načerpali zde nové poznatky, mnohdy velmi inspirativní. Příští 

výjezdní zasedání ředitelů se uskuteční začátkem března 2020, zaměřené bude na hudební výchovu. 

 

9.2 Vlajka pro Tibet 
PARTNEŘI: Studentský parlament MAS 

březen 2019 

Letos uplynulo šedesát let od 

vypuknutí Tibetského národního 

povstání. Tento týden v některých 

městech v Česku opět vlály tibetské 

vlajky na podporu vyjádření solidarity 

s malým okupovaným státem. Také v 

Úpici se připojují k celosvětové akci 

Vlajka pro Tibet a každoročně si 

připomínají okupaci Tibetu Čínou. 

Vůně tibetského čaje, vědomostní soutěž a další překvapení čekala tentokrát na 

účastníky tibetského večera, který ve své zasedací místnosti v prostoru bývalé slavné 

restaurace Republika v Úpici připravila Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. 

K podpoře akce Vlajka pro Tibet se letos také nově přidaly i ostatní úpické školy - ZŠ 

Úpice - Lány, ZŠ Bratří Čapků, Speciální základní škola Augustina Bartoše (krom Gymnázia a 

SOŠ Úpice, které se připojuje každoročně). Všichni žáci a studenti přiložili doslova ruku k dílu, 

a tak program večera, jehož atmosféru zachytila i Romana Pacáková, moderátorka Českého 

rozhlasu Hradec Králové, která se této akce také zúčastnila, byl opravdu nabitý. 

Pro příchozí byly připraveny dvě varianty 

pravého tibetského čaje, které každoročně vaří Petra 

Nývltová a Matěj Šlegr. Poté studentka gymnázia 

Jana Machová předvedla připravenou prezentaci, 

díky které se příchozí dozvěděli velmi mnoho 

informací o Tibetu. Následně se všichni účastníci 

s nadšením vrhli na kvíz, který vytvořil Kryštof 

Menšík. A bylo i o co hrát! Vítězná skupina si domů 

odnesla náramky s mandalami. Na závěr večera byla 

dokončena a složena veliká barevná mandala, na 

jejíž přípravě se podílely všechny místní školy.  

Ohlas byl značný a účastníci tohoto večera 

nadmíru spokojení. 

„Jsem velmi rád, že tato tradice v podobě 

tibetských večerů v naší zasedací místnosti se setkává s velkou oblibou; každoročně totiž 

počet účastníků roste. A my už pomalu začneme přemýšlet nad následujícím rokem, co 
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připravíme nového a neméně poutavého,“ shrnul tento večer Jan Balcar, ředitel MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

9.3 Za inspiracemi na Východní Slovensko 2019 
PARTNER: MAS Poondavie, Obec Vítězná, 

Obec Libňatov, Obec Víťaz, obec 

Nevickoe 

říjen 2019 

Již třináctým rokem je Místní 

akční skupina Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. v úzkém kontaktu 

s východoslovenským mikroregionem 

Poondavie a každoročně si vyměňují 

vzájemné návštěvy. A tak jsme nemohli 

přerušit tuto tradici, a i tento rok jsme se vydali za inspiracemi za našimi přáteli. 

 Ve čtvrtek 3. října jsme již v brzkých ranních hodinách nastoupili do autobusu plní očekávání. 

Cestou na východ Slovenska do obce Trhoviště jsme neopomněli se zastavit u spřátelené obce Víťaz, 

kde nás starosta Ján Baloga a zastupitel Jozef Tartal přivítali na svém úřadě jak jinak než borovičkou. 

Cesta byla tak jako vždy velmi dlouhá, ale ve večerních hodinách jsme dorazili do penzionu, jenž byl 

naším domovem pro následující tři dny.  

 V pátek ráno jsme přišli na Obecní úřad Trhoviště, kde nás vřele přivítal starosta obce – 

Róbert Koba se svými kolegy a ředitelem místní posádky Policie SR. Pan starosta nás s chutí ihned vzal 

na exkurzi do nově vybudovávaného komunitního centra pro sociálně slabší občany, následně jsme 

se byli podívat na místním fotbalovém stadionu, jehož zázemí bylo také nedávno celé opraveno. 

 Další naše zastávka byla v jednom ze tří trhovišťských kostelů, a to v řeckokatolickém kostele 

Všech svatých, který byl uvnitř velmi bohatě zdobený. Zde nám místní farář sdělil něco málo o historii 

kostela a velmi nás zaujal nejen svým vyprávěním a nadšením pro věc.  

 Po obědě v Základní a mateřské škole Trhoviště, nás ředitel školy – Bohuš Jakuboc – vzal na 

prohlídku této budovy. Hlavním tématem debaty probíhající celým dnem byla výměna zkušeností 

mezi partnery a řešení totožných problematik všech zúčastněných obcí. 

Poté jsme se přesunuli zpět 

na penzion pro trochu turističtější 

oblečení, jelikož byl v plánu výstup 

na Vinianský hrad. Hrady bývají vždy 

na kopci, to je jasné, jenže jsme si 

nepředstavovali, že to bude tak 

náročný výstup velmi drsným 

terénem. Ale všichni jsme úspěšně 

dorazili na vrchol, kde nás za 

odměnu čekal nádherný výhled 

hned do tří zemí – Slovenska, 

Maďarska a Ukrajiny. Erudovaný 

správce hradu nám pověděl něco o 
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historii a provedl nás po nově zrekonstruovaných částech, které opravují bez pomoci elektřiny. 

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo pozvání do hradní pivnice, kde jsme dostali stejnokroj a 

degustovali víno. 

Večer jsme se přesunuli do obce Budkovce, kam nás pozval Jan Romančák do svého baru, kde 

nám večer zpříjemňoval pěvecký soubor Ondavčanka z Bánovce nad Ondavou, který funguje již 

krásných 20let. 

V sobotu ráno jsme se vydali na cestu na Ukrajinu společně s partnery MAS Poondavie a 

zástupci obce Trhoviště. Na slovensko-ukrajinských hranicích si někteří z nás osvěžili paměť, jak 

zdlouhavé kdysi bylo přecházení hranic. Po příjezdu do ukrajinské obce Něvickoe, kde byl hlavní bod 

programu středověké slavnosti, jsme se převlékli do historických oděvů a jako zástupci České 

republiky jsme byli součástí těchto slavností, na které nás pozval bývalý starosta obce Něvickoe a 

současný poslanec Národní rady Ukrajiny Michal Laba. Po hlavní části jsme již trochu za tmy navštívili 

místní hrad a poté i středověkou restauraci Kamelot. Plni nových zážitků a zkušeností jsme se 

rozloučili s hostiteli a vydali se zpět na Slovensko.  

Nedělní ráno se neslo v duchu vřelého loučení s partnery MAS Poondavie s příslibem další 

návštěvy a nás čekala už jen dlouhá cesta zpět do České republiky. 

 

9.4 Olympiáda pro starší a dříve narozené 
PARTNEŘI: TJ Sokol Havlovice, Obec Havlovice, Studentský parlament MAS 

září 2019 

Olympiáda pro starší a dříve narozené 2019 

My v MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. a všichni příznivci zdravého pohybu seniorů již 

dávno moc dobře víme, že první zářijový čtvrtek patří olympiádě; konkrétněji - Olympiádě pro starší a 

dříve narozené. A tak tedy ve čtvrtek 5. září 2019 se poněkud trochu nezvykle už v dopoledních 

hodinách začínal plnit Všesportovní areál v Havlovicích účastníky olympiády z našeho regionu i přes 

to, že začátek byl jako vždy domluven na jednu hodinu odpolední. Inu, je tedy vidět, že tato akce se 

těší opravdu velké oblibě a senioři se raději dostaví o chvilku dříve. Olympiáda se mohla uskutečnit 

díky poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje a díky pomoci studentů z Městského 

gymnázia a SOŠ Úpice, žáků MŠ a ZŠ Havlovice a sokolů z Havlovic. Záštitu olympiádě opět poskytl 

Aleš Cabicar, náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje. 

A aby se senioři netrápili s dopravou do Havlovic, když jsou ze vzdálenějších obcí, vždy jsou 

jim k dispozici čtyři svozové autobusy, které je v určený čas vyzvednou z jejich obce a dopraví do 

Všesportovního areálu v Havlovicích a po ukončení akce je zase dovezou zpět. Vzhledem k letošnímu 

obrovskému množství předem přihlášených soutěžících bylo třeba zajistit ještě jeden autobus navíc a 

různě překombinovat již mnoho let stejné a zajeté trasy. A aby nedošlo k nějakému omylu, každý 
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autobus měl svoji danou barvu, kterou si senior hlídal a nemusel řešit, zda do tohoto autobusu 

nastupovat, či čekat na jiný. 

 Akce byla zahájena nástupem, kde se všech 385 

soutěžících seřadilo na hřišti podle jednotlivých obcí. 

Poté všechny přivítali a popřáli všem dobré výsledky a 

skvělou zábavu za pořadatelské organizace - Jan Balcar, 

ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., a Miloslav 

Tohola, TJ Sokol Havlovice. Po nich dostali slovo všichni 

přítomní starostové, kteří přijeli podpořit seniory ze 

svých obcí. A že jich letos nebylo málo - Petr Hrubý, 

starosta obce Vítězná a předseda Společenství obcí 

Podkrkonoší; Zdeněk Špringr, starosta města Rtyně 

v Podkrkonoší a předseda Svazku obcí Jestřebí hory; Pavel Dvořáček, starosta obce Havlovice; Petr 

Hron, starosta města Úpice, Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov; Josef Červený, starosta města 

Pilníkov, Martin Petr, starosta obce Vlčice, Vladimír Lukeš, starosta obce Chotěvice. Později dorazili i 

Petr Horák, starosta obce Batňovice, Viktor Marek, starosta obce Velké Svatoňovice a Eva Rezková, 

starostka obce Kocbeře. A tak jako každý rok – zazněla státní hymna v podání Evy Matouškové, 

ředitelky ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Po oficiálním přivítání a zahájení akce účastníci shlédli vystoupení a 

mohlo se jít sportovat. 

 Je zvykem, že byl pro soutěžící připraven hod paličkou nebo 

válečkem, hod tenisákem, skok do písku a minigolf. „Vzhledem 

k vzrůstajícímu počtu předem přihlášených seniorů jsme navýšili i počet 

stanovišť dílčích soutěží. Třeba na minigolfu jsme minulý rok měli 

připravené tři dráhy, z nichž si soutěžící vybrali jednu. Letos jich bylo pět, 

aby se příliš nečekalo na stanovištích a senioři si radši víc zasportovali a 

popovídali,“ dodal Jan Balcar. 

Pro soutěžící byl připraven i doprovodný program v podobě úpických 

hvězdářů, kteří tak jako vždy s velkou chutí díky svým zařízením ukazovali a 

vysvětlovali, co je nyní vidět na obloze. Dále také si mohli účastníci prohlédnout a osahat nové 

předváděcí auto značky Dacia. Ovšem nejvíce všechny zaujala úpická firma Apache Bicycles, která 

přijela s velkým množstvím různých elektrokol a senioři si s nadšením zkoušeli, co vlastně to 

elektrokolo umí. 

Když všichni dosoutěžili, předvedli své vystoupení rtyňští a úpičtí sokolové a šlo se na bohatou 

tombolu. Závěrečného slova se ujal Aleš Cabicar, který popřál všem zúčastněným mnoho zdraví a 

elánu do dalších let s přáním, aby se zde v Havlovicích na olympiádě všichni ještě společně 

mnohokrát sešli.  

 

9.5 Studentský trojboj a turnaj v malé kopané 
PARTNEŘI: Havlovický svaz Malé kopané, z.s., Obec Havlovice, Studentský parlament MAS KJH, o.p.s. 

září 2019 

Po roce se opět Všesportovní areál v Havlovicích zaplnil účastníky Studentského trojboje a hráči 

turnaje v malé kopané. Letos se akce konala v pondělí 10. září 2018, začala slavnostním nástupem 

všech studentů zúčastněných škol. Poté je přivítali pořadatelé Jaroslav Kocián za Havlovický svaz 
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malého fotbalu z.s. a Jan Balcar s Petrou Nývltovou za Studentský parlament Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. Všem soutěžícím popřáli skvělé výsledky a připomněli princip fair 

play.  

Studentského trojboje se tentokrát zúčastnilo 5 škol z regionu – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ 

Bratří Čapků, ZŠ Pilníkov, ZŠ Úpice-Lány a Městské gymnázium a SOŠ Úpice. Miniturnaj ve streetballu, 

minigolfu a beach-přehazované neměl jasného favorita a zápasy byly vyrovnané. První místo obhájila 

ZŠ Úpice-Lány a odvezla si na jeden rok putovní pohár. Na druhém místě se umístila ZŠ Bratří Čapků a 

na třetím ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Do turnaje v malé kopané se kromě škol, které se účastnily 

Studentského trojboje, připojila i Speciální ZŠ Augustina Bartoše v Úpici.  

Prvenství v turnaji v malé kopané získala ZŠ 

Pilníkov, druhé místo obsadilo Městské gymnázium a 

SOŠ Úpice a na třetím místě se umístili loňští vítězové 

ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Kompletní výsledky jak ze 

Studentského trojboje, tak turnaje v malé kopané 

najdete v příloze. „Tato akce je ojedinělá už tím, že 

spojuje školy z našeho regionu. Studenti pod 

patronací studentského parlamentu Místní akční 

skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. se učí mezi 

sebou spolupracovat při pořadatelství organizačně 

náročné akce. Děkuji všem učitelům, kteří spolu se žáky sem přijeli. Velké poděkování patří kolegyním 

Petře Nývltové a Ivetě Jiříčkové, “ řekl Jan Balcar ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí 

hory, o.p.s. Putovní poháry a ceny školám předali pořadatelé při závěrečném vyhlašování výsledků. 

Nakonec se vítězové jak turnaje v malé kopané, tak Studentského trojboje vyfotili v řece Úpě. Fotky z 

akce najdete zde. 

 

9.6 Podkrkonošská sněženka 2019 
PARTNEŘI: Společenství obcí Podkrkonoší 

květen 2019 

Letošní podkrkonošská Sněženka byla tak trochu netradiční, a to hned v několika ohledech. Jeden z 

nich bylo například datum konání, které tento rok připadlo neobvykle na polovinu září, konkrétně 

třináctého. A i vzhledem k tomuto termínu nebyla možnost s žáky prvního stupně nazkoušet různá 

představení, proto se zvolilo zábavné dopoledne, kdy malí žáčci byli tentokrát jen pouhými diváky.  

Před devátou hodinou ranní se sjely autobusy plné školáků ze šesti škol ve Společenství obcí 

Podkrkonoší do kempu Svatá Kateřina, kde se nejprve žáci vydováděli na místním hřišti a poté se 

všichni přesunuli do společenské místnosti. Tam na ně již s nadšením čekal Petr Hrubý, starosta obce 

Vítězná a předseda Společenství obcí Podkrkonoší, který je srdečně přivítal. Hlavní dopolední 

program tedy mohl začít. A začalo se s poměrně hlasitou a pozitivní odezvou dětí. Loutkové divadlo 

spojené s hereckými výkony, známými či méně známými písničkami a s velmi častým zapojováním 

žáků do z části hraného představení totiž opravdu vtáhlo do děje naprosto všechny malé diváky, 

možná že dokonce i ty větší z řad starostů, učitelek či pracovníků MAS Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. Poté následovala drobná pauza pro občerstvení se a volnou zábavu.  
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Po návratu zpět do společenské místnosti všech 130 žáků obdrželo od Petra Hrubého a jeho 

kolegyň medaili s emblémem podkrkonošské Sněženky 2018 společně s malým občerstvením. Všichni 

tedy byli připraveni na pokračování dopoledního programu, a to konkrétně pod taktovkou 

usměvavého kouzelníka. Většina školáků se 

nemohla odtrhnout očima od kouzelníka a 

předváděných triků, mnohdy s otevřenou pusou 

dav nevěřícně a obdivně zahučel nadšením. 

Mohutné ovace na konci představení tedy nebraly 

konce. „I přes trochu netradiční průběh letošní 

podkrkonošské Sněženky 2018 jsem přesvědčen o 

tom, že všichni prvňáčci, druháci, třeťáci, a 

dokonce i nějací čtvrťáci se dobře pobavili, budou 

na tuto akci vzpomínat a třeba se společně s nimi uvidíme zase další rok. Já se například těším už 

teď.“ S těmito slovy uzavřel osmý ročník podkrkonošské Sněženky s úsměvem Petr Hrubý, starosta 

obce Vítězná a předseda Společenství obcí Podkrkonoší. 

 

 

9.7 Regionální konference Venkov 2019 
PARTNEŘI: Celostátní síť pro 

venkov 

listopad 2019 

Kulturní dům v 

Havlovicích hostil ve čtvrtek 

21.11.2019 workshop s názvem 

„Podpůrné aktivity pro rozvoj 

venkova - Současný stav a vývoj 

implementace SCLLD“. 

Uspořádala ho Celostátní síť pro 

venkov ve spolupráci s 

Ministerstvem zemědělství, 

Státním zemědělským 

intervenčním fondem a Místní 

akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. Akce byla určena pro partnery Celostátní sítě pro 

venkov, zástupce obcí, zemědělských a zpracovatelských subjektů, místních akčních skupin a 

neziskových organizací. „Diskuse k činnostem jednotlivých místních akčních skupin byla velmi cenná. 

Víceméně jsme se shodli na tom, že manažeři MAS by neměli být jen úředníky, ale také iniciátory a 

vizionáři v regionu,“ říká Jan Balcar, ředitel hostitelské MAS.  

Celkem 44 účastníků sledovalo prezentaci o přípravě projektů spolupráce místních akčních 

skupin v rámci Programu rozvoje venkova nebo zapojování jednotlivých aktérů do života MAS. O 

aktivitách místních akčních skupin po roce 2020 hovořili Jana Kuthanová, místopředsedkyně Národní 

sítě MAS ČR, a Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. „Účastníci 

workshopu měli příležitost dozvědět se o tom, jak správně zapojit a motivovat místní producenty a 

zemědělce do dění v obci a v území místních akčních skupin. Dostali příležitost sdílet vlastní 
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zkušenosti – pozitivní i negativní – při oslovování a práci s různými subjekty a propojování všech 

sektorů na venkově,“ vysvětlila krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov Miroslava Stárková.  

V rámci bloku zaměřeného na soutěž Vesnice roku vystoupili zástupci úspěšných obcí z roku 

2019 a motivovali zúčastněné starosty, zástupce místních akčních skupin i veřejnost k aktivní účasti 

vedoucí k podání přihlášky do soutěže v následujícím kalendářním roce. “V Rudníku jsme v rámci této 

soutěže mimo jiné prezentovali naši pestrou zemědělskou činnost. Oceněna byla i spolupráce naší 

místní akční skupiny s obcí,“ řekla Kateřina Fejglová, projektová manažerka MAS Krkonoše. Rudník 

získal v krajském kole soutěže Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem a v 

celostátním kole obsadil 3. místo. Krajskou vesnicí roku 2019 se stal Nový Hrádek, který tak postoupil 

i do celostátního klání. „Účast v této soutěži vřele doporučuji. Nejde jen o finanční odměnu, která je 

nezanedbatelná. Vesnice roku stmeluje lidi a zviditelňuje venkov,“ nešetřil komplimenty starosta 

Nového Hrádku Zdeněk Drašnar. Přihlášky do 26. ročníku soutěže Vesnice roku je možné podávat do 

30. dubna 2020.  

Blok věnovaný Pozemkovým 

úpravám představil zajímavé příklady 

úspěšně zrealizovaných projektů v 

aktuálním období v Královéhradeckém 

kraji, případně v okrese Trutnov. 

„Pozemkové úpravy provádíme z 

různých důvodů. Nejčastěji jde o snahu 

o lepší zpřístupnění parcel, jinde zase 

díky těmto úpravám mohou třeba 

budovat protipovodňová opatření,“ 

prozradil jeden z přednášejících Josef 

Kutina, vedoucí trutnovské pobočky 

Státního pozemkového úřadu.  

Setkání v Havlovicích splnilo účel. Podpořilo výměnu zkušeností mezi aktéry působícími ve 

venkovských oblastech se zaměřením na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

 

9.8 Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. v roce 2019 
PARTNEŘI: SCLLD 

prosinec 2019 

 

Rok 2019 znamenal pro MAS další krok v její práci, a to vzhledem k tomu, že se vyhlásily výzvy 

pro žadatele, kteří mohli žádat o dotace hned z několika možných oblastí. 

 

První výzva pro žadatele byla připravena z Operačního programu Zaměstnanost, konkrétně 

se jednalo o projekt v rámci Výzvy „Prorodinná opatření“. Podpořen byl jeden žadatel – Mraveniště, 

z.s. částkou 575 505,-- Kč. Druhá výzva byla také z Operačního programu Zaměstnanost, zaměřená na 

podporu zaměstnanosti v regionu MAS, kde bylo podpořeno celkem sedm projektů v celkové výši 

7 350 000,-- Kč. Jednalo se o tyto žadatele: Obec Suchovršice, Obec Libňatov, dva projekty Chalupění, 

z.s., Obec Malé Svatoňovice, TJ Sokol Havlovice, z.s. a Sdružení pro Vízmburk, z.s. 
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Třetí výzvou byla výzva z Programu rozvoje venkova a bylo podpořeno pět projektů ve třech 

fichích. Ve fichi č. 4 (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) se jednalo o 

dva žadatele: Milan Horák a Miroslav Popov – podpora v celkové výši 1 593 000,-- Kč. 

Ve fichi č. 5 (Neproduktivní investice v lesích) se jednalo také o dva žadatele: Obec 

Suchovršice a Obec Kohoutov – podpora v celkové výši 819 597,-- Kč.  

Ve fichi č. 6 (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh) uspěl jeden žadatel: Jaroslav Prouza – podpora ve výši 70 000,-- Kč. 

Veškeré finanční prostředky, které putují do těchto malých projektů, získala MAS díky 

Strategii komunitně vedeného rozvoje Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

Čtvrtá výzva byla vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – 

Bezpečnost a udržitelnost dopravy – aktivita Bezpečnost dopravy. Tato Výzva byla vyhlášena 

v prosinci 2019 a ukončení příjmu žádostí je 28. 2. 2020. Celková alokace pro tuto výzvu činí 

8 671 000,-- Kč. 

V roce 2019 došlo ke zrušení rezervace části alokace v IROP i v PRV, a to z důvodu, že 

dosud předložené žádosti o podporu neměly dostatečný objem, který požadoval ŘO IROP k 31. 10. 

2019 a ŘO PRV k 31. 12. 2018. 

 

10. Schválení Výroční zprávy za rok 2019 
 

Schváleno správní radou Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 2. 6. 2020 v Úpici. 

 

 

Zpracovali:  

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Lenka Procházková 

Daniela Müllerová 

Hana Bryknarová 

Mgr. Petr Záliš 

Barbora Procházková 

BA Jana Peterková, Dis. 

 

předseda správní rady PaedDr. Vladimír Diblík: 
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I. Základní údaje 
 
Účetní období:  1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 
 
Název:  Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Sídlo organizace:  Pod Městem 624, 542 32 Úpice 
Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 
Statutární orgán: ředitel  

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
  
Datum vzniku:  Obchodní rejstřík F3029/2007, 7. 2. 2017 
 
Účel (poslání):  O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících 

obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu 
Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají 
zakladatelé o.p.s., zejména s ohledem na zachování a obnovu 
života venkova. 

 
Hlavní činnost: 

- koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem 
na přírodní a sociokulturní dědictví 

- stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedené území a vytváření strategií, 
které se podílejí na jeho rozvoji 

- služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu 
- příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, 

šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší 
a Jestřebí hory 

- podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné 
využití krajiny a lidských zdrojů 

- spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí 
hory 

- součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu 
- výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, 

osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních 
akcí 

- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, 
poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing 
místních produktů a služeb 

- poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním 
organizacím 

- propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky 
venkovské turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu 

- ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví 
- ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického 
využití krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí 

- výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů 
- zvyšování lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti 
- iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy 
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Vedlejší (hospodářská) činnost: ano 
 
Kategorie účetní jednotky:  mikro 
 
Zakladatel (zřizovatel):   Svazek obcí Jestřebí hory  

a Společenství obcí Podkrkonoší 
 
 
Statutární orgány: 
 
Ředitel: 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
 
Správní rada k 1. 1. 2019: 
 
Předseda:  

PaeDr. Vladimír Diblík 
Členové: 

1. Vladimír Lukeš 
2. Tomáš Prouza 
3. Bohuslava Volfová 
4. Petr Hrubý 
5. Lenka Hozová 

 
Dozorčí rada: 

1. Vladimír Provazník 
2. Milan Halík 
3. Eva Rezková 

 
V průběhu roku 2019 nastaly v orgánech změny a nedošlo k zapsání do obchodního 
rejstříku. Stav k 31. 12. 2019: 
 
Správní rada: 
 
Předseda:  

PaeDr. Vladimír Diblík 
Členové: 

1. Vladimír Lukeš 
2. Tomáš Prouza 
3. Bohuslava Volfová 
4. Petr Hrubý 
5. Lenka Hozová 

 
Dozorčí rada: 

1. Pavel Dvořáček 
2. Vladimír Provazník 
3. Eva Rezková 
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Rozvahový den: 31. 12. 2019 
 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 2.3. 2020 
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II. Obecné účetní zásady 
 
Použité účetní metody a zásady: 
Při účtování a sestavování účetní závěrky se obecně prospěšná společnost řídí 
zákonem 563/1991Sb., v platném znění, a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Účtový rozvrh vychází ze směrné 
účtové osnovy.  
 
II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.  
 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm 
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do 
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000 
Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do 
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 7.000 Kč, ale nižší než 
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 
evidenci.  
 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Stavby organizace odepisuje 50 let. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 
 
 
II.2. Cenné papíry a podíly 

Organizace nemá cenné papíry a podíly. 
 

II.3. Zásoby 

Organizace neeviduje žádné zásoby. 
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II.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace.  
 
 
II.5. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
 
 
II.6. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.  
 
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale 
zatím nepoužitých dotací.  
 
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na 
účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 
 
 
II.8. Veřejná sbírka 

Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně 
organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu 
veřejné sbírky ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v 
tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího 
zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu veřejné 
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu 
sbírkového bankovního účtu.  
 
 
II.9. Přijaté dary 

Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým 
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní 
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účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace 
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z 
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav 
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.  
 
 
II.10. Přijaté dotace 
 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 
346, popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé 
přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek 
na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, 
že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace 
přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve 
prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
Přijaté zálohy na dotace  MAPII. se účtují na účet 955, schválené ŽOP na 346. 
 
 
II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál 

Organizace nemá vlastní jmění ani nadační kapitál. 
 
II.12. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to 
možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace má dlouhodobý majetek – tiskárna Bizhub C258 
 

Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav 

82 862,- Kč 0,- Kč 18 437,- Kč 55 310,- Kč 

 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

Organizace nemá podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie. 
                                                      
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

Hodnota hmotného majetku, který není uveden v rozvaze – drobný hmotný majetek 
účtovaný při pořízení jako zásoby a sledovaný v podrozvahové evidenci činí k 
31.12.2019 celkem 565 tis. Kč. 
 
Hodnota nehmotného majetku, který není uveden v rozvaze – drobný nehmotný 
majetek účtovaný při pořízení jako služby a sledovaný v podrozvahové evidenci činí k 
31.12.2019 celkem 49 tis. Kč. 

 
Hodnota celkové výše dotace SCLLD, která není v rozvaze činí k 31.12.2019 celkem 
7.428 tis. Kč. 

 
Hodnota celkové výše dotace MAP II., která není v rozvaze činí k 31.12.2019 celkem 

 
9.569 tis. Kč. 
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III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2019 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2018 

11 7 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2019 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2018 

1 1 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2019 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 2816 1 1596 1 

Zákonné sociální pojištění 785 --- 501 --- 

Ostatní sociální pojištění 0 --- 0 --- 

Zákonné sociální náklady 0 --- 0 --- 

Ostatní sociální náklady --- --- --- --- 

 
Členům orgánů v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2019 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace podléhá povinnosti auditu účetní závěrky na základě zákona 
upravujícího práva a povinnosti obecně prospěšných společností.    
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III.9. Významné položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

V rozvaze jsou svým objeme významné tyto položky: 

• účet 955 (přijaté dlouhodobé zálohy) – 3 846 tis. Kč výše přijatých záloh na 
projekty MAP II Trutnovsko, jejichž realizace trvá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2022. 

• účet 346 (nároky na dotace) – 1 994 tis. schválené ŽOP k projektům MAP II 
Trutnovsko. 

 
III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 

III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2019 byly přijaty následující dotace: 
 

Poskytovatel Částka v Kč 

  

  

Královéhradecký kraj 150000 

MAP Trutnovsko II. 1994323 

SCLLD 
 
KHK - Olympiáda 

2081607 
 

25000 

Celkem 4250930 

 

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
 
V roce 2019 nebyly přijaty žádné dary. 
 
III.12. Veřejná sbírka 

Organizace nepořádala v roce 2019 žádnou veřejnou sbírku. 
 
 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých 
let. 
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Za rok 2019 organizace vykazuje ztrátu ve výši 117 tis. Kč.  
Základ daně z příjmu ve výši -117 tis. Kč byl zjištěn následovně: 
Ke ztrátě za rok 2019 ve výši -117 tis. Kč byly přičteny a náklady daňově neuznatelné 
ve výši 69 tis. Kč. 
 

Základ daně po úpravě byl zaokrouhlen na -46tis.Kč a snížen na 0 tis. Kč uplatněním 
snížení pro veřejně prospěšné poplatníky v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
Byla vypočtena daň 0,-, a zároveň uplatněna sleva na dani dle parag.35 (jeden 
zaměstnanec s TZP).  
Výsledná daň je 0,- Kč. 
 

Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2019 použita následovně: 
byla vrácena, nebyla čerpána. 
 
 
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. 
 
 
 
V   Úpici, dne 2. 3. 2019  
 
 
 
 
Sestavil:  Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
                     Ludmila Bártová  
 
 
 
Statutární orgán:  Mgr. Jan Balcar, Ph.D., ředitel 
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