JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S.
Zápis
Termín jednání:
Místo jednání:

20. 2. 2020 od 13:00 hod.
Kancelář spolku (zasedací místnost), náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Přítomní členové rady spolku dle prezenční listiny:
Soukromý sektor
Zájmová skupina – životní prostředí:
- ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková
Zájmová skupina – zemědělství:
- RNDr. Miroslav Šrůtek
Zájmová skupina – podnikání:
- Eva Zadražilová
Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
- Ing. Veronika Starková
Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
- Mgr. Jakub Novák
Omluvení členové rady spolku:
Veřejný sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje předseda Ing. Lukáš Vlček
- Hořepnický region – zastupuje předseda Vladimír Kotýnek
Zástupci kanceláře spolku: Bc. Anna Vlčková, 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 – realizace výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020
5. Rozdělení členů spolku dle nově definovaných zájmových skupin MAS
6. Personální záležitosti kanceláře MAS
7. Diskuse
8. Závěr

Ad 1. Zahájení, schválení programu
Jednání rady spolku zahájila místopředsedkyně spolku Eva Zadražilová, seznámila přítomné
s navrženým programem jednání a konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno
5 členů ze sedmi (tj. nadpoloviční většina). Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovateli
zápisu Jakub Novák a Eva Zadražilová.
Usnesení:
✓ Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele Evu
Zadražilovou a Jakuba Nováka.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a
financování MAS
Lucie Hlavinková informovala, že dne 23. 1. 2020 byla podána první žádost o platbu (ŽoP) a zpráva
o realizaci projektu (ZoR). Dne 12. 2. 2020 MAS obdržela 1. výzvu k doplnění ŽoP a ZoR, s termínem
doplnění 19. 2. 2020.
V návaznosti na předpokládané proplacení 1. ŽoP nejdříve v březnu 2020 MAS požádala příslušné
obce o prodloužení smluv se splatností návratné finanční výpomoci v únoru/březnu 2020 (Onšov,
Obrataň, Velká Chyška, Kámen, Eš, Kamenice nad Lipou, Nová Cerekev).
Usnesení:
✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Ad 3. PRV – realizace výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020
Lucie Hlavinková seznámila přítomné s aktuálním stavem projektů podaných v rámci PRV.
Projekty zaregistrované v rámci 1. výzvy MAS pro PRV:
Fiche 1:
- Městys Božejov – schválení platby 13. 2. 2020 (k proplacení 1 585 258,00 Kč)
- Obec Těchobuz – žádost o platbu zaregistrována na SZIF, proběhla kontrola SZIF na místě
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 – kancelář řeší s žadatelem
Fiche 3:
- Salač Tomáš – žádost o platbu zaregistrována na SZIF, proběhla kontrola SZIF na místě
- Červenka Miroslav – žadatel nedokončil realizaci projektu v termínu, dne 20. 2. 2020 podal na RO
SZIF žádost o ukončení administrace
Projekty zaregistrované v rámci 2. výzvy MAS pro PRV:
Fiche 1:
- Město Pacov – projekt doporučen 27. 1. 2020 k výběru projektů SZIF
- Obec Častrov – projekt doporučen 14. 2. 2020 k výběru projektů SZIF
- Obec Těchobuz – projekt doporučen 8. 1. 2020 k výběru projektů SZIF
Fiche 2:
- Červenka Miroslav – projekt doporučen 20. 1. 2020 k výběru projektů SZIF
Fiche 3:
- PRODEMI s.r.o. – projekt doporučen 28. 1. 2020 k výběru projektů SZIF
Změny strategie CLLD a harmonogram výzev v rámci PRV v roce 2020:
Lucie Hlavinková informovala, že 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.
Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci PRV musí být vyhlášena tak, aby projekty byly ze
strany MAS vyhodnoceny a následně zaregistrovány na SZIF nejpozději do konce srpna 2020, tj.
ukončení příjmu žádostí nejpozději do konce června 2020.

Usnesení:
✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Ad 4. IROP – realizace výzev a projektů, změny a harmonogram výzev 2020
Informace o průběhu 1. výzvy IROP:
Lucie Hlavinková informovala, že u projektu obce Hořepník, kterému byl v rámci 1. výzvy MAS pro
IROP vydán právní akt, ale nebude realizován, MAS čeká na změnu administrativního stavu (ze strany
ŘO), aby mohly být finanční prostředky rezervované pro tento projekt (2 479 494,72 Kč) převedeny do
celkové alokace pro výzvy IROP. U ostatních projektů (Nová Cerekev, Kamenice nad Lipou) probíhá
realizace.
Informace o průběhu 2. a 3. výzvy IROP:
Lucie Hlavinková informovala, že po odstranění technických problémů byly do systému MS 2014+
dne 29. 1. 2020 zadány výsledky věcného hodnocení projektů předložených do 2. a 3. výzvy pro IROP.
Současně byli příslušní žadatelé informováni o možnosti vzdání se práva na přezkum výsledků tohoto
hodnocení. Všichni žadatelé se práva na přezkum vzdali.
Přítomní členové rady spolku projednali případný střet zájmů ve vztahu k projektům 2. a 3. výzvy
IROP. Lucie Hlavinková informovala, že s ŘO konzultovala potenciální možnost případného střetu
zájmů Evy Zadražilové, starostky členské obce DSO Nová Lípa, který je zpracovatelem žádostí
podaných do 2. a 3. výzvy IROP. Ze stanoviska ŘO a vyjádření Evy Zadražilové vyplývá, že se o střet
zájmů nejedná. Žádný z přítomných členů rady spolku tedy není ve střetu zájmů a všichni na místě
podepsali etický kodex.
Rada spolku následně rozhodla o výběru projektů v rámci 2. výzvy IROP (na základě návrhu
výběrové komise) a o navýšení alokace na 3. výzvu IROP.
Výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního
bydlení"
V rámci 2. výzvy byl zaregistrován a podmínky věcného hodnocení splnil jeden projekt:
• Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362; název: Sociální bydlení Černovice; žadatel: město
Černovice; výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 5 000 000,00 Kč; výše
požadované dotace: 4 750 000,00 Kč; počet bodů přidělených v rámci věcného hodnocení: 45.
Alokace na 2. výzvu činí 5 000 000,00 Kč (CZV).
Modifikace 3. výzvy – navýšení alokace
V rámci 3. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II."
byly zaregistrovány a podmínky věcného hodnocení splnily dva projekty:
• Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012359; název: Vybavení odborných učeben na základní
škole v Lukavci; žadatel: Základní škola a Mateřská škola Lukavec; výše celkových
způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 1 036 459,60 Kč; výše požadované dotace: 984 636,62
Kč; počet bodů přidělených v rámci věcného hodnocení: 71.
• Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012370; název: Modernizace odborné učebny přírodopisu,
bezbariérové zpřístupnění a zajištění konektivity; žadatel: město Žirovnice; výše celkových
způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 3 157 894,74 Kč; výše požadované dotace: 3 000 000,00
Kč; počet bodů přidělených v rámci věcného hodnocení: 69.
Alokace na 3. výzvu činí 4 000 000,00 Kč (CZV). Celkové způsobilé výdaje na oba projekty
předložené do 3. výzvy činí 4 194 354,34 Kč (překračují alokaci na výzvu o 194 354,34 Kč).
Aby mohly být podpořeny oba projekty, musí být alokace výzvy adekvátně navýšena.
Harmonogram výzev v rámci IROP v roce 2020:
Lucie Hlavinková představila členům rady spolku předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev pro
IROP. Harmonogram bude po jeho schválení radou zveřejněn na internetových stránkách spolku.
Usnesení:
✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 4.

✓ Rada spolku v rámci 2. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení" vybírá
k podpoře projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362 s názvem Sociální bydlení
Černovice.
✓ Rada spolku schvaluje navýšení alokace 3. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora
infrastruktury pro základní vzdělávání II.", a to na částku 4 194 354,34 Kč (CZV).
✓ Rada spolku schvaluje navrhovaný harmonogram výzev pro IROP na rok 2020.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Ad 5. Rozdělení členů spolku dle nově definovaných zájmových skupin MAS
Lucie Hlavinková informovala, že pracovnice kanceláře spolku oslovily členy spolku, aby v případě
nejasností ověřily příslušnost jednotlivých členů k nově definovaným zájmovým skupinám. Aktuální
rozdělení členů spolku do zájmových skupin je následující:
Veřejný sektor (celkem 7 členů)
Zájmová skupina – rozvoj obcí (celkem 7 členů):
1. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda
2. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Ing. Lukáš Vlček (předseda), příp. místopředseda
3. Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová (předsedkyně), příp. místopředseda
4. Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek (předseda), příp. místopředseda
5. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda
6. Nová lípa – zástupkyně Ing. Jana Houšková (předsedkyně), příp. místopředseda
7. Obec Buřenice – zástupce Jiří Růžek (starosta), příp. místostarosta
Soukromý sektor (celkem 20 členů)
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
1. Mgr. Karel Štefl
Zájmová skupina – životní prostředí:
1. ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková (na základě plné moci udělené předsedou)
2. Lucie Hlavinková, DiS.
Zájmová skupina – zemědělství:
1. Josef Kratochvíl
2. Radek Kratochvíl
3. RNDr. Miroslav Šrůtek
4. Václav Veleta
5. Dominik Klimeš
6. VOD Jetřichovec, družstvo – zástupce Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda
Zájmová skupina – podnikání:
1. Eva Zadražilová
2. Dagmar Kořínková
3. Ing. Josef Dvořák
4. Bc. Jiří Hodinka
Zájmová skupina – vzdělávání:
1. Bc. Ivana Ťoupalová
Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
1. RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně)
2. Ing. Veronika Starková
3. Josef Bojanovský
Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
1. Farní charita Kamenice nad Lipou – zástupkyně Jitka Koubová (ředitelka)
2. Mgr. Jakub Novák
3. Mgr. Rostislav Horek
Usnesení:
✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5 a souhlasí s navrženým rozdělením
členů spolku do nových zájmových skupin.

Hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 6. Personální záležitosti kanceláře MAS
Lucie Hlavinková informovala, že na adresu kanceláře spolku byly do poloviny února doručeny
životopisy celkem 4 uchazeček o zaměstnání (náhrada za Annu Vlčkovou, která v průběhu března
odchází na mateřskou dovolenou). Všechny čtyři uchazečky absolvovaly vstupní pohovor. Pracovnice
kanceláře spolku doporučují provést ještě druhé kolo pohovorů, se zaměřením na praktické dovednosti
2 vytipovaných uchazeček.
Unesení:
✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 6.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Ad 7. Diskuse
V rámci diskuse byl řešen termín březnového jednání rady spolku s tím, že pracovnice kanceláře dohodne
s předsedou spolku Ing. Lukášem Vlčkem několik návrhů, které následně zašle k vyjádření všem členům
rady.

Ad 8. Závěr
Jednání rady spolku bylo ukončeno ve 14:15 hod.
Podpis zapisovatele:

Lucie Hlavinková

……………………………………………………

Podpis ověřovatelů:

Eva Zadražilová

……………………………………………………

Jakub Novák, DiS.

……………………………………………………
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