SCHŮZKA RADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
MAS VIA RUSTICA O.S.
28. května 2012, 1400 – 1615 hod.,
budova Městského kulturního střediska, Španovského 319, 395 01 Pacov
Přítomní dle prezenční listiny:
▪

Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko

▪

Ing. Pavel Hájek – fyzická osoba

▪

Bc. Lukáš Vlček, DiS. – fyzická osoba

▪

Eva Zadražilová – fyzická osoba

▪

Vladimír Kotýnek – DSO Hořepnicko

▪

Mgr. Lucie Brázdová – ČSOP Pacov (účast od 10.tého bodu jednání)

▪

Josef Bojanovský – Svazek obcí Lípa

▪

Bc. Jan Brožek – fyzická osoba

Hosté:
▪

Lucie Hlavinková, DiS. – fyzická osoba, členka sdružení

▪

Bc. Jiří Hodinka – fyzická osoba, člen sdružení

Zapisovatel:
▪

Bc. Jiří Hodinka

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu
2. Ukončení činnosti Svazku obcí Lípa
3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc říjen 2011
4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2011
5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2011
6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2012
7. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc únor 2012
8. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc březen 2012
9. Exkurze do MAS Posázaví
10. Vstup nových členů a ukončení členů
11. Vznik nové organizace Krajské sítě MAS Vysočina o.p.s.
12. Alokace finančních prostředků na rok 2012
13. Aktualizace SPL pro 6. výzvu a vyhlášení 6. výzvy
14. Informace z Valné hromady NS MAS ČR z Rumburku
15. Příspěvek na koordinátora informačních činností NS MAS ČR
16. Den mikroregionů 2012
17. Podání projektu spolupráce
18. Návrh nového projektu spolupráce do podzimní výzvy

19. Integrovaná strategie MAS pro období 2014 - 2020
20. Valná hromada Via rustica o.s.
21. Diskuse
Add 1. Zahájení, schválení programu
Jednání rady zahájil Jiří Hodinka, seznámil přítomné s navrženým programem jednání Rady
sdružení a konstatoval, že rada sdružení je usnášení schopná, neboť je přítomno 7 členů
z osmi.
Usnesení:
Rada sdružení je usnášení schopná a schvaluje počtem 7 hlasů program jednání rady
sdružení.
Add 2. Ukončení činnosti Svazku obcí Lípa
Jiří Hodinka připomněl členům Rady sdružení ukončení činnosti Svazku obcí Lípa a seznámil
členy Rady sdružení s uloženou aktivitou – informovat všechny bývalé členy Svazku obcí Lípa o
faktu, že i přes zánik mikroregionu jsou i nadále součástí zájmového území MAS Via rustica o.s.
a mohou i nadále případně čerpat prostředky ze SPL MAS Via rustica. Dopis byl odeslán dne
5.2.2012.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou.
Add 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc říjen 2011
Jiří Hodinka představil radě Via rustica finanční bilanci za měsíc říjen 2011, přičemž podrobné
položkové vyúčtování je provedeno v příloze č. 1 zápisu z jednání.
Rekapitulace říjen 2011:
Výdaje říjen: 35 740,44,- Kč (Provoz = 17 768,00,- Kč; SPL = 17 972,44,- Kč)
Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:

135,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:

282,00,- Kč

Pokladna – provozní:

17 486,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:

1 137,00,- Kč

Ostatní výdaje k SPL:

15 925,44,- Kč

Pokladna – SPL:

910,00,- Kč

Příjmy říjen: 38 952,06,- Kč
Ostatní příjmy – provozní:

18 660,06,- Kč

Pokladna – provozní:

20 292,00,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování
měsíce říjen 2011 počtem 7 hlasů.

Add 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2011
Jiří Hodinka představil radě Via rustica finanční bilanci za měsíc listopad 2011, přičemž podrobné
položkové vyúčtování je provedeno v příloze č. 1 zápisu z jednání.
Rekapitulace listopad 2011:
Výdaje listopad: 625 594,00,- Kč (Provoz = 153 509,00,- Kč; SPL = 472 085,00,- Kč)
Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:

201,00,- Kč

Mzdové náklady – provozní:

36 889,00,- Kč

Ostatní výdaje – provozní:

94 715,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:

715,00,- Kč

Pokladna – provozní:

20 989,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:

6 724,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:

299 841,00,- Kč

Provozní výdaje – SPL:

165 371,00,- Kč

Pokladna – SPL:

149,00,- Kč

Příjmy listopad: 794 527,96,- Kč
Příjmy bankovního účtu ČSOB – provozní:

1 000,00,- Kč

Ostatní příjmy – provozní:

41 097,96,- Kč

Půjčky:

10 000,00,- Kč

Dotace – SPL:

719 442,00,- Kč

Pokladna – provozní:

23 988,00,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování
měsíce listopad 2011 počtem 7 hlasů.
Add 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2011
Jiří Hodinka představil radě Via rustica finanční bilanci za měsíc prosinec 2011, přičemž
podrobné položkové vyúčtování je provedeno v příloze č. 1 zápisu z jednání.
Rekapitulace prosinec 2011:
Výdaje prosinec: 164 927,22,- Kč (Provoz = 17 517,22,- Kč; SPL = 147 410,00,- Kč)
Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:

136,22,- Kč

Mzdové náklady – provozní:

3 722,00,- Kč

Ostatní výdaje – provozní:

7 718,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:

441,00,- Kč

Pokladna – provozní:

5 500,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:

6 955,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:

91 156,00,- Kč

Provozní výdaje – SPL:

40 145,00,- Kč

Pokladna – SPL:

9 154,00,- Kč

Příjmy prosinec: 453 549,63,- Kč

Příjmy bankovního účtu ČSOB – provozní:

0,16,- Kč

Ostatní příjmy – provozní:

19 505,47,- Kč

Dotace – SPL:

423 886,00,- Kč

Pokladna – provozní:

10 158,00,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování
měsíce prosinec 2011 počtem 7 hlasů.
Add 6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2012
Jiří Hodinka představil radě Via rustica finanční bilanci za měsíc leden 2012, přičemž podrobné
položkové vyúčtování je provedeno v příloze č. 1 zápisu z jednání.
Rekapitulace leden 2012:
Výdaje leden: 165 675,00,- Kč (Provoz = 17 026,00,- Kč; SPL = 148 649,00,- Kč)
Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:

135,00,- Kč

Mzdové náklady – provozní:

3 570,00,- Kč

Ostatní výdaje – provozní:

4 910,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:

485,00,- Kč

Pokladna – provozní:

7 926,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:

9 221,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:

108 158,00,- Kč

Provozní výdaje – SPL:

28 916,00,- Kč

Pokladna – SPL:

2 354,00,- Kč

Příjmy leden: 12 816,93,- Kč
Ostatní příjmy – provozní:

7 006,93,- Kč

Pokladna – provozní:

5 810,00,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování
měsíce leden 2012 počtem 7 hlasů.
Add 7. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc únor 2012
Jiří Hodinka představil radě Via rustica finanční bilanci za měsíc únor 2012, přičemž podrobné
položkové vyúčtování je provedeno v příloze č. 1 zápisu z jednání.
Výdaje únor: 137 931,31,- Kč (Provoz = 12 248,00,- Kč; SPL = 125 683,31,- Kč)
Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:

135,00,- Kč

Mzdové náklady – provozní:

4 230,00,- Kč

Ostatní výdaje – provozní:

3 080,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:

396,00,- Kč

Pokladna – provozní:

4 407,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:

4 488,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:

93 408,00,- Kč

Provozní výdaje – SPL:

27 657,31,- Kč

Pokladna – SPL:

130,00,- Kč

Příjmy únor: 12 015,42,- Kč
Ostatní příjmy – provozní:

7 304,42,- Kč

Pokladna – provozní:

4 711,00,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování
měsíce únor 2012 počtem 7 hlasů.
Add 8. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc březen 2012
Jiří Hodinka představil radě Via rustica finanční bilanci za měsíc březen 2012, přičemž podrobné
položkové vyúčtování je provedeno v příloze č. 1 zápisu z jednání.
Rekapitulace březen 2012:
Výdaje březen: 601 832,39,- Kč (Provoz = 442 075,08,- Kč; SPL = 159 757,31,- Kč)
Doplatek projektu Vodohospodářský management

432 710,08,- Kč

Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:

147,00,- Kč

Mzdové náklady – provozní:

5 070,00,- Kč

Ostatní výdaje – provozní:

2 820,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:

289,00,- Kč

Pokladna – provozní:

1 039,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:

8 314,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:

103 676,00,- Kč

Provozní výdaje – SPL:

46 635,31,- Kč

Pokladna – SPL:

1 132,00,- Kč

Příjmy březen: 482 739,12,- Kč
Příjmy bankovního účtu ČSOB – provozní:

432 737,93,- Kč

Ostatní příjmy – provozní:

7 001,19,- Kč

Pokladna – provozní:

43 000,00,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování
měsíce březen 2012 počtem 7 hlasů.
Add 9. Exkurze do MAS Posázaví
Lukáš Vlček informoval členy Rady sdružení o domluvené exkurzi do MAS Posázaví, která je
plánována dne 4.6.2012. Důvodem této exkurze je výměna zkušeností a nabídka MAS Posázaví
k možné budoucí spolupráci mezi MAS Via rustica o.s. a MAS Posázaví. Nabídka exkurze je
připravena nejen pro zaměstnance MAS, ale i členy Rady sdružení. Dále je možné zajistit účast i

zájemcům z členské základny MAS Via rustica o.s.
Dle domluvy je nutné zajistit seznam členů nejpozději do 1.6.2012 z důvodu zajištění dopravy.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Lukášem Vlčkem.
Add 10. Vstup nových členů a ukončení členů
Jiří Hodinka informoval členy Rady sdružení o zájmu vstupu do MAS od 2 obcí z Jihočeského
kraje a to města Nová Včelnice a obce Popelín, které s MAS sousedí u města Žirovnice svými
katastrálními územími. Odůvodněním zájmu o vstup je fakt nestandardních vztahů mezi obcemi a
soukromým sektorem zakládající novou MAS i Jindřichova Hradce.
Na přelomu dubna a května požádalo město Nová Včelnice o informace umožňující vstup do
členské základny MAS Via rustica o.s. Přihláška města Nová Včelnice je přiloženo v příloze č. 2
zápisu z jednání Rady sdružení.
Dále Jiří Hodinka informoval členy Rady sdružení o zájmu obce Popelín ke vstupu do MAS Via
rustica o.s. ze dne 16.5.2012. Prozatím nebyla zaslána žádná oficiální přihláška ke vstupu do
MAS.
Ing. Pavel Hájek navrhl projednání těchto faktů s vedením města Nová Včelnice a obce Popelín
přímo u nich. S tímto návrhem souhlasili i ostatní členové Rady sdružení.
Dále Jiří Hodinka informoval členy Rady sdružení o zrevidování stanov, kde je navrženo
ukončování členství Radou sdružení, bude-li o toto zrušení členství požádáno přímo členem MAS
Via rustica o.s. K tomuto bodu je vztažena žádost společnosti Sportrelax s.r.o. v zastoupení Bc.
Jakubem Krejčů, který koncem roku 2011 požádal o ukončení členství této společnost. Výstupem
tehdejšího jednání Rady vyplynulo přesunutí tohoto bodu na jednání Valné hromady. Dle stanov
je možné po opětovném prostudování možnost ukončení členství Radou sdružení v případě
dobrovolné žádosti o ukončení členství.
Dále Jiří Hodinka představil v souvislosti s přijímáním nových členů i návrhy hlasování Valné
hromady dle variant přistupování výše jmenovaných obcí. Tyto návrhy jsou přiloženy v příloze č.
3 zápisu z jednání, v příloze č. 4 zápisu z jednání a v příloze č. 5 zápisu z jednání.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje ukončení členství
společnosti Sportrelax s.r.o. počtem 8 hlasů. Dále Rada sdružení ukládá Jiřímu Hodinkovi
zajištění schůzek se starosty města Nová Včelnice a obce Popelín a vysvětlení principu práce
MAS Via rustica o.s. Dále Rada sdružení ukládá Jiřímu Hodinkovi dořešení a zajištění
technických náležitostí pro vstup města Nová Včelnice, které budou v souladu s Pravidly
programu rozvoje venkova související se souhlasem začlenění katastrálního území města Nová
Včelnice do realizace SPL.
Add 11. Vznik nové organizace Krajské sítě MAS Vysočina o.p.s.
Jiří Hodinka a Lucie Hlavinková informovali členy Rady sdružení o jednání mezi MAS kraje
Vysočina dne 15.5.2012 v Telči, kde došlo odsouhlasení založení nové organizace, zastupující
jednotně všechny MAS kraje Vysočina při společných bodech v rámci kraje Vysočina. Celkově je
na území kraje Vysočina 17 MAS. Návrh pro právní subjektivitu je většinou MAS navrhováno
o.p.s.
Důvod založení: zastupování při jednání s Krajem Vysočina (dotace pro MAS, atd.), zastupování
v rámci NS MAS ČR (příprava podkladů za celý kraj, apod.).
V současné době dochází k přípravě návrhu stanov, zřizovací listiny, dokumentů pro získání IČ a

nastavení mechanizmů fungování. Předjednaná právní subjektivita je obecně prospěšná
společnost.
V rámci jednání v Telči byla zvolena správní rada organizace ve složení: Jiří Hodinka (Via rustica
o.s.), Jaroslava Hájková (Havlíčkův Kraj), Jarmila Zemanová (Zubří země), Milan Svoboda (MAS
Jemnicko), Eva Skálová (MAS Telčsko), Robert Kubala (MAS IECC)
Dále byla v Telči definována dozorčí rada: Jiří Zápotočný (MAS Podhůří Železných hor), Kristýna
Štěpánová (MAS Podhorácko), Petr Denk (MAS Českomoravské pomezí).
Jiří Hodinka dále informoval členy Rady sdružení o návrhu na předsedu správní rady, kdy většina
MAS nominovala zástupce Via rustica o.s. Jiřího Hodinku.
Další postup v činnosti budoucí správní rady: zajištění usnesení o založení o.p.s. od všech MAS
kraje Vysočina, vypracování návrhu stanov a definice činností a kompetencí nové organizace,
zajištění podpisů zřizovací smlouvy, registrace organizace pro zajištění IČ, zvolení ředitele
organizace (manažer a admin. pracovník v jedné osobě, předpokládaný úvazek 0,1 – 0,2). Dle
definice zákona o o.p.s. není předseda a ředitel stejná osoba, jedná se o 2 různé funkce.
K tomuto bodu byla řešena diskuze mezi členy Rady sdružení zejména po stránce nastavení
činností této organizace a dále byla řešena finanční účast po stránce členských příspěvků této
organizace.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a Lucií Hlavinkovou a tímto
pověřuje Jiřího Hodinku a Lucii Hlavinkovou jednáním v záležitosti dopracování návrhu vzniku
této o.p.s. Rada sdružení dále pověřuje Jiřího Hodinku a Lucii Hlavinkovou připravením
podkladů do jednání Rady sdružení po vyjednávání navržené správní rady nově vznikající
organizace v rozsahu: specifikovaná přesná vlastní činnost o.p.s., navržené stanovy o.p.s.,
zřizovací listina o.p.s.
Add 12. Alokace finančních prostředků na rok 2012
Jiří Hodinka zrekapituloval informace z minulého jednání Rady sdružení o schválené finanční
alokaci na rok 2012 dle dopisu od SZIF z prosince 2011.
Celková schválená finanční částka:

10 211 281,- Kč

Alokace pro realizaci místních projektů:

8 169 025,- Kč

Režijní výdaje MAS:

2 042 256,- Kč (maximální částka)

Celkové rozdělení nákladů na jednotlivé roky je přiloženo v příloze č. 6 zápisu z jednání, kde jsou
definovány přesné finanční prostředky od začátku realizace Strategického plánu Leader včetně
možné výše finančních prostředků pro závazkování v 6. té výzvě předkládání žádostí o
poskytnutí dotace.
Návrh na rozdělení finančních prostředků do SPL: 11 100 235,- Kč
Číslo Fiche

% prostředků na Fichi v SPL Přepočet %

Finanční výše

Fiche 1:

13 %

16,25 %

1 803 788,- Kč

Fiche 2:

24 %

30,00 %

3 330 071,- Kč

Fiche 3:

26 %

32,50 %

3 607 576,- Kč

Fiche 4:

3%

3,75 %

416 258,- Kč

Fiche 5:

7%

8,75 %

971 271,- Kč

Fiche 6:

7%

8,75 %

971 271,- Kč

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje finanční alokaci
pro šestou výzvu příjmu žádostí o poskytnutí dotace počtem 8 hlasů rozdělenou dle rozpisu výše
do jednotlivých fichí. Rada sdružení si dále vyhrazuje možnost úpravy a přesunutí finančních
prostředků z nevyčerpaných fichí do fichí s přetlakem žádostí.
Add 13. Aktualizace SPL pro 6. výzvu a vyhlášení 6. Výzvy
Jiří Hodinka a Lucie Hlavinková informovali členy Rady sdružení o administrativní úpravě Pravidel
programu rozvoje venkova a následné aplikaci této změny do aktualizace Strategického plánu
Leader pro rok 2012. Změny SPL jsou vyznačeny v příloze č. 7 zápisu z jednání Rady sdružení i
s provedenými úpravami ze zkušenosti z předchozích výzev.
Dále Jiří Hodinka informoval členy o provedené aktualizaci Příručky pro žadatele k šesté výzvě
s vyznačením změn, které byly provedeny v návaznosti na aktualizaci SPL a zkušenosti
s administrací projektů z minulých výzev. Aktualizace Příručky pro žadatele je uvedena v příloze
č. 8 zápisu z jednání Rady sdružení.
Dále Jiří Hodinka seznámil členy Rady sdružení s navrženým předběžným harmonogramem
šesté výzvy a termíny pro vyhlášení výzvy č. 6. Harmonogram je přiložen v příloze č. 9 zápisu
z jednání Rady sdružení.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a Lucií Hlavinkovou a
schvaluje aktualizace Strategického plánu Leader počtem 8 hlasů. Rada sdružení dále
schvaluje aktualizovanou příručku pro žadatele k šesté výzvě počtem 8 hlasů a dále schvaluje
harmonogram aktivit šesté výzvy počtem 8 hlasů.
Add 14. Informace z Valné hromady NS MAS ČR z Rumburku
Jiří Hodinka informoval členy Rady sdružení o účasti Jiřího Hodinky a Petra Holendy na jednání
Valné hromady NS MAS ČR, která se konala dne 15.3.2012 v Rumburku, ve které je MAS Via
rustica členem více než 4 roky. Jiří Hodinka hlasoval za MAS Via rustica na základě pověření
předsedy MAS Via rustica o.s. a jím podepsaným zmocněním k jednání za MAS.
V rámci jednání proběhlo informování o prováděných aktivitách ve vztahu k Programu rozvoje
venkova a dalším dotačním titulům zaměřeným pro MAS a pro venkov.
Jiří Hodinka informoval dále členy Rady sdružení o bodu č. 9 jednání VH, kde informoval Jiří Krist
o připravovaných metodikách pro certifikace místních akčních skupin, které by měly sloužit pro
získávání finančních prostředků v období 2014 – 2020. V současné době je tato metodika
rozpracována u Programového výboru NS MAS ČR a čeká na finální projednání s dotčenými
ministerstvy – MPSV, MŠMT, MMR, MZe, MŽP, atd. Na základě připomínek z jednotlivých
ministerstev dojde k dopracování metodiky. Je navrhováno, aby certifikace udělovala přímo NS
MAS ČR, která bude odpovídat za správné udělování certifikací a bude odpovídat za řádné
dodržování následných postupů z těchto materiálů vyplývající.
V rámci diskuse k tomuto bodu dále došlo k informování o aktivitách člena Programového výboru
Václava Pošmurného o propagačních aktivitách ve vztahu k Místním akčním skupinám a
jednotlivým ministerstvům, úředníkům, apod. – viz bod č. 15 jednání Rady sdružení.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou.

Add 15. Příspěvek na koordinátora informačních činností NS MAS ČR
Jiří Hodinka informoval členy Rady sdružení o žádosti předsedy NS MAS ČR Františka Wintera,
kterým byly všechny místní akční skupiny požádány o zaslání příspěvku na koordinační a
vyjednávací tým, který má za úkol kontaktovat jednotlivá ministerstva, resp. příslušné ministry,
náměstky, úředníky, kteří připravují programové dokumenty pro období 2014 – 2020. Snahou
tohoto týmu je zajištění finančních prostředků na rozvojové aktivity místních akčních skupin
z jednotlivých operačních programů. Vyjednávací tým vede p. Václav Pošmurný.
Všechny MAS byly požádány o příspěvek ve výši 5 – 20 tis. Kč s ohledem na finanční možnosti
MAS.
Na základě diskuse členů Rady došlo k usnesení na částce ve výši 5 000,- Kč, která bude
poukázána na zvláštní účet NS MAS ČR – 205403911/0600, VS26982170.
K tomuto bodu je přiložena příloha č. 10 zápisu z jednání Rady sdružení.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje zaslání částky ve
výši 5 000,- Kč na výše definovaný účet NS MAS ČR počtem 8 hlasů.
Add 16. Den mikroregionů 2012
Lukáš Vlček a Lucie Hlavinková informovali členy Rady sdružení o konání akce Den mikroregionů
2012 dne 16.6.2012. Všichni členové Rady sdružení byli tímto požádáni o propagaci této akce a
případné zajištění produktů na výstavu do zámecké kaple, kdy výstava je nedílnou součástí
prezentace MAS Via rustica a zájmového území MAS Via rustica.
Lucie Hlavinková dále prezentovala seznam subjektů, které již byly požádány o spolupráci při
propagaci regionu.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí na vědomí informace podané Lukášem Vlčkem a Lucií
Hlavinkovou.
Add 17. Podání projektu spolupráce
Jiří Hodinka a Lucie Hlavinková informovali členy Rady sdružení o podané žádosti o poskytnutí
dotace na projekt spolupráce, který byl odevzdán v březnu 2012 na SZIF. Projekt nese název ,,S
nůší do světa řemesel“, registrační číslo projektu je 12/015/4210a/563/000018. V současné době
je projekt již po administrativní kontrole, která proběhla bez výrazného doplňování projektu. Dne
7.6.2012 se koná veřejná obhajoba projektu před hodnotitelskou komisí na MZe od 11 hod.
Zapojení MAS: Via rustica o.s., Českomoravské pomezí o.p.s., Leader Loucko
Zaměření projektu:
▪

Vzdělávání pracovníků muzeí a kulturních středisek

▪

Příprava výukových programů v oblasti tradičních rukodělných řemesel

▪

Společné akce s partnerskými MAS

Náklady projektu:
▪

Via rustica o.s.: 1 502 446,- Kč (dotace 1 273 545,- Kč)

▪

Českomoravské pomezí o.p.s.: 1 445 175,- Kč (dotace 1 265 827,- Kč)

▪

Leader Loucko: 1 337 450,- Kč (dotace 1 156 635,- Kč)

▪

Celkem: 4 285 071,- Kč (dotace 3 696 007,- Kč)

Harmonogram realizace:
▪

Příprava projektu: 2.6.2011 – 27.3.2012

▪

Realizace projektu: 11.9.2011 – 30.6.2014

▪

Podání závěrečné zprávy projektu: 1.7.2014 - 3.9.2014

Kompletní žádost o poskytnutí dotace je přiložena do přílohy č. 11 zápisu z jednání Rady
sdružení.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a Lucií Hlavinkovou.
Add 18. Návrh nového projektu spolupráce do podzimní výzvy
Jiří Hodinka a Lucie Hlavinková informovali členy Rady sdružení o 2 návrzích na možné projekty
spolupráce, které je možné v rámci Pravidel Programu rozvoje venkova předložit souběžně
v jedné výzvě na podzim do 17. Kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace na projekty spolupráce
do osy IV.
Projekt spolupráce č. 1:
V polovině května 2012 byl Jiří Hodinka a místostarosta města Pacov (Tomáš Kocour)
konzultovat možnost společného projektu spolupráce s MAS Krajina srdce, kde diskuse byla
zaměřena na propojení lyžařských tras na území Krajina srdce a Via rustica o.s.
Lyžařské trasy na území Krajina srdce jsou vedeny zejména po přírodním parku Polánka (viz
mapa níže)

Lyžařské trasy na území Via rustica o.s.:
▪

Trasy města Pacov – 3 okruhy

▪

Trasy u města Černovice

Návrhy na propojení:
▪

Trasa 1: Pacov – Bedřichov – Velká Rovná – Vodice

▪

Trasa 2: Pacov – Těchobuz – zelená stopa Polánka

▪

Trasa 3: Pacov – Bratřice – Lukavec - Mezilesí – Ježov – Stojslavice

▪

Trasa 4: Černovice – Křeč – Pořín – Dolní Hořice

Aktivity projektu:
▪

Příprava společných mapových podkladů a propagačních materiálů

▪

Interaktivní webový systém – značení tras na mapě, zobrazení aktivních tras, zobrazení
doplňkových služeb (ubytování, stravování, odpočinková stanoviště, parkování, nástupní
trasy, atd.)

▪

Označení křižovatek tras a značení tras, informační tabule s propojeným propagování
tras

▪

Koupě techniky na udržování lyžařských tras – prozatím není uznatelný náklad, tato
aktivita bude předmětem diskuse změny pravidel PRV

Odhadované náklady podílu MAS Via rustica o.s.: odhadované náklady bez vyžádání cenových

nabídek a bez nákladů na mobilní techniku
▪

Náklady celkem: cca 500 000,- Kč

▪

Dotace 90 % (cca 450 000,- Kč)

Projekt spolupráce č. 2:
V polovině května byla dále Lucie Hlavinková konzultovat možnou další spolupráce s MAS
Leader Loucko a Českomoravské pomezí o.p.s. Záměrem je pokračování a navázání na již
podaný projekt spolupráce ,,S nůší do svět a řemesel“.
Záměrem projektu s pracovním názvem ,,Olympiáda místních tradic“ je (jedná se prozatím pouze
o návrhy):
▪

Mapování místních tradic, historie tradic na území třech MAS

▪

Zapojení škol do mapování – soutěže pro děti, fotografické soutěže, atd.

▪

Besedy v DPS – získávání informací

▪

Prezentace tradic na jednotlivých akcích ve všech třech MAS

▪

Příprava výrobních postupů – kuchařka pletení pomlázek, kraslice, atd.

▪

Info brožury o tradicích

▪

Rukodělné kurzy – malování kraslic, pletení košíků, atd.

▪

Provázat Greenway trasu s MAS Leader Loucko

▪

Nákup podia, atd.

Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím hodinkou a Lucií Hlavinkovou a
pověřuje Jiřího Hodinku a Lucii Hlavinkovou přípravou obou návrhů na projekty spolupráce.
Add 19. Integrovaná strategie MAS pro období 2014 – 2020
Jiří Hodinka a Lucie Hlavinková informovali členy Rady sdružení připravovaných postupech
k tvorbě nové integrované strategie zájmového území, která bude sloužit jako základní dokument
k přípravě strategických plánů pro období 2014 – 2020.
Tato činnost je uznatelným nákladem realizace SPL v oblasti mezd, cestovného, apod.
Jednou z dalších možných činností je také příprava strategických rozvojových plánů obcí
zájmového území MAS Via rustica – dle podmínek Programu rozvoje venkova. Tento bod je
možný spojit s přípravou Integrované strategie území Via rustica o.s.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a Lucií Hlavinkovou a
pověřuje Jiřího Hodinku a Lucii Hlavinkovou přípravou dokumentů pro tyto činnosti.
Add 20. Valná hromada Via rustica o.s.
V rámci tohoto bodu byl definován nový termín konání Valné hromady MAS Via rustica. Termín je
stanoven na 20.6.2012 od 15 hod. v prostorách zámku Pacov – společenský sál.
Usnesení:

Rada sdružení schvaluje termín jednání Rady sdružení dne 20.6.2012 v Pacově, zámek –
společenský sál od 15 hod.

Add 21. Diskuse
Jiří Hodinka navrhl téma diskuse k novele zákona o obcích, kde se má dle informací z NS MAS
ČR řešit i bod členství obcí a DSO v občanských sdruženích.
Připravovaná novela zákona o obcích: s ohledem na skutečnost znění novely zákona o obcích,
která je v současné době připravována, má dojít k výroku, že obce a DSO nemohou být členy
občanských sdružení. S tímto faktem bohužel musí místní akční skupiny naložit tak, že bude
nutné provést změnu právní subjektivity na jinou, aby se veřejný sektor mohl i nadále účastnit
rozhodovacích vlivů v místních akčních skupinách.
Možnými variantami změny jsou organizace: o.p.s. nebo z.s.p.o.
Usnesení:
Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou.

Zapsal: Bc. Jiří Hodinka
Ověřili:

Bc. Lukáš Vlček

Ing. Pavel Hájek

