
 

KORESPONDENČNÍ JENÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání: 5. – 9. 3. 2020 

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 1 hlasující člen) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor (celkem 5 hlasujících členů) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov, 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: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Eva Zadražilová 

1. Průběh korespondenčního jednání 

Dne 5. 3. 2020 zaslala Lucie Hlavinková všem členům rady spolku Via rustica z.s. informace a 

podklady ke korespondenčnímu hlasování ve věci výběru projektů, které splnily podmínky věcného 

hodnocení v rámci 3. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní 

vzdělávání II.“. Termín pro korespondenční hlasování byl od čtvrtka 5. 3. do pondělka 9. 3. 2020.  

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 6 členů rady spolku (viz 

přehled zúčastněných členů výše). Rada spolku tak byla usnášeníschopná. 

Všichni zúčastnění členové podepsali před korespondenčním hlasováním etický kodex (celkem 5 

členů rady spolku, kteří se osobně účastnili jednání dne 20. 2. 2020, podepsalo etický kodex vztahující 

se k hodnocení projektů 3. výzvy IROP před schválením navýšení alokace na tuto výzvu, pan Vladimír 

Kotýnek podepsal etický kodex osobně v kanceláři spolku dne 5. 3. 2020). 

Podklady pro jednání zaslané e-mailem 5. 3. 2020: 

- Příloha č. 1 – zápis z jednání výběrové komise 

- Příloha č. 2 – vysvětlující informace 

- Příloha č. 3 – etický kodex 

2. Výsledky korespondenčního jednání 

Všichni zúčastnění členové rady spolku vyjádřili souhlas s navrhovaným usnesením.  

Usnesení: 

✓ Rada spolku v rámci 3. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní 

vzdělávání II.“ vybírá k podpoře následující projekty: 

- projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012359 s názvem Vybavení odborných učeben na 

základní škole v Lukavci 

- projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012370 s názvem Modernizace odborné učebny 

přírodopisu, bezbariérové zpřístupnění a zajištění konektivity 



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

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

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 10. 3. 2020. 

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

Podpis ověřovatele: Eva Zadražilová …………………………………………………… 


