
 

JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  21. 1. 2021 od 13:00 hod. 

Místo jednání:  Kancelář MAS (zasedací místnost), náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

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 – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková 

- Mgr. Jakub Novák 

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:  

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:   

- Ing. Veronika Starková 

Omluvení členové rady spolku: 

Zájmová skupina – zemědělci:  

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Hosté: Mikroregion Košeticko zastoupený předsedkyní Ing. Blankou Veletovou, Mgr. Karel Štefl, Ing. 

Josef Dvořák (členové revizní komise spolku) 

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

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

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

3. PRV – realizace výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020 

4. IROP – realizaci výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020 

5. Zpráva o plnění integrované strategie 

6. Aktualizace stanov a jednacího řádu spolku 

7. Návrh nových zájmových skupin MAS 

8. Přijetí nového člena spolku 

9. Personální záležitosti kanceláře MAS 

10. Nominace zástupců do Řídícího výboru MAP ORP Pelhřimov a ORP Pacov 

11. Projekt Adaptační strategie přizpůsobení se změně klimatu 

12. Diskuse 

13. Závěr 

Add 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání rady spolku zahájil předseda spolku 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, ověřovateli zápisu 

Ing. Lukáš Vlček a Eva Zadražilová. 

Usnesení: 

Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele Ing. Lukáše 

Vlčka a Evu Zadražilovou. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 2. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a 
financování MAS 

Lucie Hlavinková informovala, že v návaznosti na vydání právního aktu v listopadu 2019 

připravovala kancelář spolku během prosince 2019 žádost o změnu projektu tak, aby byly etapy, 

rozpočet a finanční plán projektu uvedeny do souladu s reálným průběhem aktivit projektu od roku 2015. 

Tato žádost o změnu byla ze strany ŘO schválena dne 20. 12. 2019. Nejpozději ke dni 23. 1. 2020 musí 

být v rámci projektu podána 1. žádost o platbu vč. zprávy o realizaci projektu. V této žádosti o platbu 

budou požadovány k proplacení výdaje od června 2015 do září 2019 v celkové výši 2 917 495,92 Kč. 

Následně budou podávány žádosti o platbu v půlročních etapách, s možností 2 průběžných plateb. 

Pro financování aktivit spolku jsou využívány prostředky získané díky návratné finanční výpomoci od 

partnerů v regionu. Kancelář spolku v současné době jedná o prodloužení smluv s obcemi, jimž by měla 

být finanční půjčka vrácena během 1. čtvrtletí roku 2020, protože finanční prostředky z žádosti o platbu 

v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS budou proplaceny nejspíše až 

po lhůtě splatnosti stanovené v těchto smlouvách. 

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 3. PRV – realizace výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020 

Lucie Hlavinková informovala přítomné o aktuálním vývoji a čerpání PRV. 

Projekty zaregistrované v rámci 1. výzvy MAS pro PRV:  

Fiche 1: 

- Městys Božejov – žádost o platbu zaregistrována na SZIF, proběhla kontrola SZIF na místě 

- Obec Těchobuz – žádost o platbu zaregistrována na SZIF, kontrola SZIF na místě bude 23. 1. 2020 

Fiche 2: 

- Buchta Martin – vyplacena dotace 214 242,- Kč 

- Pila Olešná s.r.o. – vyplacena dotace 675 000,- Kč 

- Obec Těchobuz – probíhá realizace 

- Švanda Jiří – žadatel nedokončil realizaci projektu v termínu 

Fiche 3: 

- Salač Tomáš – žádost o platbu zaregistrována na SZIF, proběhla kontrola SZIF na místě 

- Červenka Miroslav – žadatel nedokončil realizaci projektu v termínu 

Projekty zaregistrované v rámci 2. výzvy MAS pro PRV: 

Fiche 1: 

- Město Pacov – probíhá administrativní kontrola žádosti ze strany SZIF 

- Obec Častrov – probíhá administrativní kontrola žádosti ze strany SZIF 

- Obec Těchobuz – žádost postoupila k výběru projektů 

Fiche 2: 

- Červenka Miroslav – probíhá administrativní kontrola žádosti ze strany SZIF 

- Homolka David Andrew – ukončení administrace (žadatel nezrealizoval výběrové řízení) 

Fiche 3: 

- PRODEMI s.r.o. – probíhá administrativní kontrola žádosti ze strany SZIF 



Změny strategie CLLD a harmonogram výzev v rámci PRV v roce 2020: 

Změny v programovém rámci PRV je možné realizovat až po schválení Střednědobého hodnocení 

strategie CLLD. Toto hodnocení bylo podáno ke schválení ŘO dne 30. 6. 2019, připomínky k evaluační 

zprávě MAS obdržela 3. 12. 2019, finální zpráva byla po doplnění schválena dne 3. 1. 2020. 

Varianta změn v PRV – nejprve připravit a nechat schválit ŘO navýšení alokace na fichi 2 a fichi 3 (z 

prostředků fiche 1 a fiche 4), následně co nejdříve vyhlásit 3. výzvu pro fichi 1, fichi 2 a fichi 3. Nová 

opatření (fiche dle čl. 20 + fiche pro oblast zemědělství) zapracovat do strategie CLLD během roku 

2020, vyhlásit v roce 2021 (bude-li to možné)? 

Více informací po školení 21. 1. 2020 v Praze, kterého se účastní pracovnice kanceláře spolku Anna 

Vlčková. 

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 4. IROP – realizaci výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020 

Lucie Hlavinková informovala přítomné o aktuálním vývoji a čerpání IROP. 

Informace o průběhu 1. výzvy IROP:  

Všechny 3 žádosti (obec Hořepník, městys Nová Cerekev, město Kamenice nad Lipou), které MAS 

schválila k podpoře, prošly závěrečným ověřením způsobilosti ze strany CRR a byly doporučeny 

k financování, v listopadu 2019 jim byl ze strany ŘO vydán právní akt. Projekt obce Hořepník byl 

následně schválen k podpoře i v rámci „velkého IROP“, projekt podpořený v rámci MAS tedy obec 

realizovat nebude. 

Schválená dotace (příspěvek EU): obec Hořepník   2 479 494,72 Kč  

     městys Nová Cerekev  4 750 000,00 Kč 

     město Kamenice nad Lipou 3 749 460,00 Kč  

Informace o průběhu 2. a 3. výzvy IROP: 

U projektů předložených do 2. a 3. výzvy pro IROP bylo dne 21. 11. 2019 provedeno věcné (tj. 

bodové) hodnocení. Všechny 3 projekty podmínky věcného hodnocení splnily. Výsledky věcného 

hodnocení se následně zadávají do elektronického systému MS2014+, aby mohly být provedeny další 

úkony. Při tomto zadávání do systému došlo k technickým problémům, které kancelář MAS dosud řeší 

s pracovníky technické podpory ŘO. Dokud nebudou výsledky řádně zadány do systému, nemůže rada 

spolku rozhodnout o výběru projektů k podpoře.  

Při výběru projektů k podpoře bude rada následně řešit také navýšení alokace na 3. výzvu, neboť 

výše celkových způsobilých výdajů na 3. výzvu byla stanovena na 4 000 000,00 Kč a celkové způsobilé 

výdaje na předložené projekty činí 3 157 894,74 (město Žirovnice) + 1 036 459,60 Kč (ZŠ a MŠ 

Lukavec), tj. celkem dosahují 4 194 354,34 Kč (překračují alokaci na výzvu o 194 354,34 Kč). Žádost 

o modifikaci (navýšení alokace) 3. výzvy pro IROP musí MAS podat bezprostředně po schválení výběru 

projektů. 

Dne 16. 12. 2019 byla ze strany ŘO schválena změna strategie CLLD, kdy byla zrušena aktivita 

„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a finanční prostředky z této aktivity ve výši 14 565 000,00 

Kč (příspěvek EU) byly převedeny na aktivitu „Infrastruktura základních škol“. Tyto prostředky mohou 

být využity pro navýšení 3. výzvy pro IROP. 

Změny finančních plánů a harmonogram výzev v rámci IROP v roce 2020: 

Před vyhlášením výzev pro IROP v roce 2020 musí MAS nejprve podat žádost o změnu finančních 

plánů pro aktivity IROP dle definovaných závazných procent čerpání. Návrh změn finančních plánů byl 

v lednu konzultován s ŘO, následně jej musí schválit valná hromada spolku. Tato změna bude 

předložena valné hromadě k odsouhlasení prostřednictvím korespondenčního jednání (po schválení 

aktualizovaných stanov a jednacího řádu). Předpoklad vyhlášení výzev pro IROP – duben/květen 2020. 

Nutno vyhlásit výzvy na celou zbývající alokaci. Alokace, která nebude dle závazných procent čerpání 

zazávazkována v roce 2020, bude MAS odebrána.  



 

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 4. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 5. Zpráva o plnění integrované strategie 

Lucie Hlavinková informovala, že MAS má dvakrát ročně povinnost zpracovat tzv. Zprávu o plnění 

ISg, kde popisuje průběh realizace strategie, naplňování stanovených cílů a opatření, průběh 

vyhlášených výzev, problémy a rizika vzniklá během sledovaného období apod. Zpráva za období 1. 7. 

až 31. 12. 2019 měla být odeslána do 20. 1. 2019 k připomínkování a schválení ŘO. MAS k této zprávě 

dosud neobdržely od ŘO všechny podklady, termín pro podání zprávy byl ze strany ŘO prodloužen, 

prozatím bez konkrétního data. Finální zpráva bude členům rady zaslána k projednání a schválení per 

rollam. 

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 6. Aktualizace stanov a jednacího řádu 

Lucie Hlavinková připomněla, že při jednání valné hromady spolku dne 5. 12. 2019 se valná hromada 

usnesla na nutnosti aktualizace stanov a jednacího řádu spolku. Kancelář spolku připravila návrh změn 

obou dokumentů, které byly členům rady MAS zaslány v předstihu před odesláním ostatním členům 

spolku. Všem členům bude návrh aktualizovaných dokumentů zaslán do konce týdne, s konkrétním 

termínem pro uplatňování připomínek.  

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 6. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 7. Návrh nových zájmových skupin MAS 

Lucie Hlavinková připomněla, že při jednání valné hromady spolku dne 5. 12. 2019 se valná hromada 

usnesla na změně stanov zahrnující mj. vypuštění konkrétně definovaných zájmových skupin MAS ze 

stanov a svěření rozhodování o zájmových skupinách do působnosti rady spolku. Úkolem rady spolku 

je navrhnout nové členění zájmových skupin v souladu se zaměřením strategie CLLD. To bude následně 

projednáno se všemi členy spolku tak, aby každý z členů byl příslušný k jedné zájmové skupině dle 

svého převažujícího zaměření. 

Přítomní členové rady se usnesli na následujícím návrhu zájmových skupin:  

1. Rozvoj obcí 

2. Životní prostředí 

3. Zemědělství 

4. Podnikání 

5. Vzdělávání 

6. Kultura, sport, volný čas 

7. Sociální a zdravotní sféra  

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 7 a navrhuje tyto zájmové skupiny:  

1. Rozvoj obcí 

2. Životní prostředí 

3. Zemědělství 

4. Podnikání 

5. Vzdělávání 

6. Kultura, sport, volný čas 

7. Sociální a zdravotní sféra  

Dále rada spolku ukládá kanceláři spolku projednat se všemi členy spolku jejich přiřazení do 

konkrétních zájmových skupin. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 



Add 8. Přijetí nového člena spolku 

Lucie Hlavinková informovala, že o přijetí do spolku Via rustica z.s. požádala Farní charita 

Kamenice nad Lipou, IČ 49026852, zastoupená ředitelkou Jitkou Koubovou. 

Usnesení: 

Rada spolku schvaluje přijetí Farní charity Kamenice nad Lipou za člena spolku. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 9. Personální záležitosti kanceláře MAS 

Lucie Hlavinková informovala o nutnosti hledat nového zaměstnance kanceláře jako náhradu za Bc. 

Annu Vlčkovou, která počátkem března 2020 odchází na mateřskou dovolenou. Členové rady se 

dohodli, že zkusí vytipovat a oslovit nejprve případné zájemce z jejich okolí, které zkontaktují 

s kanceláří spolku. 

Lucie Hlavinková dále uvedla, že v rozpočtu projektu Zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS jsou zahrnuty mj. prostředky na finanční ohodnocení členů volených orgánů spolku 

(DPP, smlouva o výkonu funkce). Přítomní členové rady se shodli, že toto téma prozatím zůstane 

otevřené, bude se dále řešit dle finančních možností MAS, zejm. dle toho, jak dopadne žádost o 

proplacení výdajů na 1. etapu výše uvedeného projektu. 

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 9. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 10. Nominace zástupce do Řídícího výboru MAP ORP Pelhřimov a ORP Pacov 

Lucie Hlavinková připomněla, že při jednání rady spolku dne 27. 9. 2019 byla jako zástupce MAS 

Via rustica z.s. do ŘV MAP ORP Pelhřimov schválena Ing. Alžběta Kolářová. ŘV MAP tuto nominaci 

nepřijal. Dále nutno řešit také zástupce do ŘV MAP ORP Pacov (náhrada za Annu Vlčkovou). Členové 

rady spolku se shodli na závěru nominovat do těchto pozic pracovnice kanceláře spolku. 

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 10 a jmenuje jako zástupce do ŘV MAP 

ORP Pacov pracovnici kanceláře spolku Ing. Renatu Zíkovou a do ŘV MAP ORP Pelhřimov pracovnici 

kanceláře spolku Lucii Hlavinkovou. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 11. Projekt Adaptační strategie přizpůsobení se změně klimatu 

Členka rady spolku Mgr. Lucie Hovorková informovala o možnosti spolupracovat na projektu 

Adaptační strategie přizpůsobení se změně klimatu. Viz též odkaz 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zivotni-prostredi/vyzvy/2019/program-zivotni-prostredi-

dotacni-vyzva-2970. Tato strategie by mohla být mj. jedním z podpůrných dokumentů při přípravě 

SCLLD MAS Via rustica z.s. pro období 2021-2027. V případě, že se adaptační strategie bude 

zpracovávat pro území MAS, je jednou z podmínek souhlas rozhodovacího orgánu MAS s jejím 

zpracováním a následné schválení finální strategie po jejím vytvoření.

Usnesení: 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 11 a souhlasí se zpracováním adaptační 

strategie přizpůsobení se změně klimatu v rámci území MAS Via rustica z.s. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Add 12. Diskuse 

V rámci diskuse se přítomní členové dohodli na termínu dalšího jednání rady spolku, a to ve čtvrtek 

27. února 2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS v Pacově. 

Add 13. Závěr 

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

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zivotni-prostredi/vyzvy/2019/program-zivotni-prostredi-dotacni-vyzva-2970
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zivotni-prostredi/vyzvy/2019/program-zivotni-prostredi-dotacni-vyzva-2970


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via rustica z.s., náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 

 

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

Podpis ověřovatelů: Ing. Lukáš Vlček …………………………………………………… 

   Eva Zadražilová …………………………………………………… 

 


