JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S.
Zápis
Termín jednání: 5. 12. 2019 od 15:00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost Městského úřadu v Černovicích, Mariánské nám. 718, Černovice
Přítomní členové rady spolku dle prezenční listiny:
Veřejný sektor
Zájmová skupina – obce:
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje předseda Ing. Lukáš Vlček
- Hořepnický region – zastupuje předseda Vladimír Kotýnek
Soukromý sektor
Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:
- ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková
- Mgr. Jakub Novák
Zájmová skupina – zemědělci:
- RNDr. Miroslav Šrůtek
Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:
- Ing. Veronika Starková
Omluvení členové rady spolku:
Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:
- Eva Zadražilová
Zástupci kanceláře spolku: Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková, DiS
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy spolku
3. Volba místopředsedy spolku
4. Závěr
Add 1. Zahájení, schválení programu
Jednání rady spolku zahájil Ing. Lukáš Vlček, seznámil přítomné s navrženým programem jednání a
konstatoval, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 6 členů ze sedmi (tj. nadpoloviční
většina) a současně veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů.
Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu Vladimír Kotýnek.

Usnesení:
Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele Vladimíra
Kotýnka.
Hlasování:
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Add 2. Volba předsedy spolku
Lucie Hlavinková konstatovala, že funkci předsedy dosud vykonával Ing. Lukáš Vlček jakožto fyzická
osoba. Na základě změn v členské základně přijatých valnou hromadou dne 5. 12. 2019 je Ing. Lukáš
Vlček ve spolku Via rustica z.s. jakožto statutární zástupce člena spolku Svazek obcí mikroregionu
Stražiště.
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Dle aktuálně platných stanov je funkční období rady spolku, resp. z jejích členů voleného předsedy
dvouleté, opakované zvolení je možné.
Členové rady spolku se shodli na návrhu zvolit předsedou spolku Svazek obcí mikroregionu Stražiště
zastoupený jeho předsedou Ing. Lukášem Vlčkem.
Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2 a volí předsedou spolku Svazek obcí
mikroregionu Stražiště zastoupený Ing. Lukášem Vlčkem.
Hlasování:
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Add 3. Volba místopředsedy spolku
Lucie Hlavinková konstatovala, že funkci místopředsedy dosud vykonával Mikroregion Košeticko
zastoupený jeho předsedkyní Ing. Blankou Veletovou. Mikroregion Košeticko byl při jednání valné
hromady dne 5. 12. 2019 zvolen členem revizní komise, členem rady již není.
Dle aktuálně platných stanov je funkční období rady, resp. z jejích členů voleného místopředsedy
dvouleté, opakované zvolení je možné.
Členové rady spolku se shodli na návrhu zvolit místopředsedou spolku Evu Zadražilovou. Vzhledem
k nepřítomnosti Evy Zadražilové s ní byla tato skutečnost projednána telefonicky.

Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3 a volí místopředsedou spolku Evu
Zadražilovou.
Hlasování:
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Add 4. Závěr

Ing. Lukáš Vlček poděkoval přítomným za účast. Jednání rady spolku bylo ukončeno v 15:30 hod.
Podpis zapisovatele:

Lucie Hlavinková

……………………………………………………

Podpis ověřovatele:

Vladimír Kotýnek

……………………………………………………
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