
 

JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  16. 3. 2020 od 8:00 hod. 

Místo jednání:  Kancelář spolku, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

Přítomní členové revizní komise dle prezenční listiny: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Mikroregion Košeticko, Ing. Blanka Veletová 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Mgr. Karel Štefl 

Omluvení členové revizní komise: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Ing. Josef Dvořák 

Zástupci kanceláře spolku: Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková, DiS 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Stanovení plánu činnosti revizní komise pro rok 2020 

3. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a financování MAS 

4. Střednědobé hodnocení SCLLD – související aktualizace 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání revizní komise zahájil její předseda Mgr. Karel Štefl, seznámil přítomné s navrženým 

programem jednání a konstatoval, že revizní komise je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 2 členové 

ze tří (tj. nadpoloviční většina). Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovateli zápisu 

Mgr. Karel Štefl a Ing. Blanka Veletová. 

Usnesení: 

✓ Revizní komise schvaluje program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele 

Mgr. Karla Štefla a Ing. Blanku Veletovou. 

Hlasování: pro 2   proti 0   zdržel se 0 

Ad 2. Stanovení plánu činnosti revizní komise pro rok 2020 

Členové revizní komise se dohodli na postupném plnění činností dle čl. 10 stanov spolku, v rámci 

možností dle aktuální situace (celorepubliková karanténa). 

Usnesení: 

✓ Revizní komise schvaluje navržený plán činnosti pro rok 2020. 

Hlasování: pro 2   proti 0   zdržel se 0 
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Ad 3. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a 
financování MAS 

Lucie Hlavinková informovala, že dne 28. 2. 2020 MAS obdržela 2. výzvu k doplnění ŽoP a ZoR, 

s termínem doplnění 6. 3. 2020. MAS doplněnou ZoR a ŽoP v uvedeném termínu odeslala k další 

kontrole ŘO. 

V návaznosti na předpokládaný posun proplacení 1. ŽoP MAS požádala příslušné obce o prodloužení 

smluv se splatností návratné finanční výpomoci do března 2020.  

V únoru proběhla schůzka se zástupkyní České spořitelny o možnostech příp. čerpání úvěru. 

Usnesení: 

✓ Revizní komise spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3. 

Hlasování: pro 2   proti 0   zdržel se 0 

Ad 4. Střednědobé hodnocení SCLLD – související aktualizace 

Lucie Hlavinková připomněla, že dne 26. 6. 2019 valná hromada spolku projednala tzv. evaluační zprávu, 

která je výsledkem střednědobého hodnocení SCLLD. Evaluační zpráva byla po jednom doplnění (v prosinci 

2019) schválena ze strany ŘO dne 3. 1. 2020. 

IROP: Změny finančních plánů dle požadavků ŘO schválila valná hromada korespondenčním 

jednáním 26. 2. 2020. Žádost o změnu finančních plánů byla podána přes MS2014+ dne 4. 3. 2020. 

PRV: V návaznosti na střednědobé hodnocení realizace SCLLD kancelář MAS koncem ledna 

opětovně oslovila obce, které v r. 2019 projevily zájem o dotaci na obecní prodejny, s nabídkou setkání 

a projednání konkrétních záměrů ve vztahu k podmínkám článku č. 20 PRV. Zástupci obcí zájem o 

setkání ani o dotace z tohoto programu již neměli. 

Dále byli s nabídkou pracovního setkání k aktualizaci SCLLD osloveni zemědělští podnikatelé 

(adresně členové MAS a zemědělci vedení v přehledu projektových záměrů, informace byly také 

zveřejněny na webu MAS). Setkání se zemědělci proběhlo ve středu 12. 2. 2020, zúčastnili se jej 4 

zájemci. Byla diskutována možnost přidání Fiche zaměřené na článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do 

zemědělských podniků, nebo písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Účastníci 

setkání preferují písm. a). Kancelář MAS připravuje podklady pro konzultaci změn programového 

rámce PRV s pracovníky MZe a SZIF. 

Na základě výše uvedených skutečností kancelář spolku připravila návrh aktualizace programového 

rámce PRV (změnu finančních plánů, indikátorů, přidání nové Fiche č. 5 Zemědělství, vč. doplnění 

příslušných údajů do analytické a strategické části SCLLD – viz přílohu č. 1), která bude po projednání 

revizní komisí předložena k projednání radě spolku a následně odeslána ke konzultaci ŘO PRV. Po 

zapracování připomínek ŘO PRV bude aktualizace SCLLD předložena ke schválení valné hromadě 

spolku a následně podána ve formě žádosti o změnu přes MS2014+ ke schválení ŘO. 

Usnesení: 

✓ Revizní komise bere na vědomí informace k bodu č. 4., souhlasí s navrhovanými změnami 

v rámci programového rámce PRV dle přílohy č. 1 a postupuje je k projednání radě spolku. 

Hlasování: pro 2   proti 0   zdržel se 0 

Ad 5. Diskuse 

V rámci diskuse byl řešen termín příštího jednání revizní komise s tím, že vše záleží na vývoji 

mimořádného stavu v ČR. 

Ad 6. Závěr 

Jednání revizní komise bylo ukončeno v 9:30 hod. 

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková …………………………………………………… 

Podpis ověřovatelů: Mgr. Karel Štefl …………………………………………………… 

   Ing. Blanka Veletová …………………………………………………… 


