
 

KORESPONDENČNÍ JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  19. 5. až 26. 5. 2020, 16:00 hod. 

Program jednání: 

1. Schválení změn Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. 

(SCLLD) 

1.1 Změny analytické části SCLLD 

1.2 Změny strategické části SCLLD 

1.3 Změny finančního plánu 

1.4 Změny indikátorového plánu 

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 5 hlasujících členů) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Lukáš Vlček 

2. Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

3. Nová Lípa, Ing. Jana Houšková 

4. Brána Vysočiny, Zdeněk Rajdlík, MBA 

5. Sdružení Svidník, Mgr. Jan Brožek 

Soukromý sektor (celkem 16 hlasujících členů) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

1. ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

2. Lucie Hlavinková, DiS. 

Zájmová skupina – zemědělství: 

1. Václav Veleta 

2. Dominik Klimeš 

3. Josef Kratochvíl 

4. RNDr. Miroslav Šrůtek 

5. VOD Jetřichovec, Ing. Josef Blažek 

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, Ing. Alžběta Kolářová 

2. Ing. Veronika Starková 

3. Josef Bojanovský 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

1. Jakub Novák, DiS. 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Vlček 



Průběh jednání 

Dne 19. 5. 2020 zaslala Lucie Hlavinková všem členům spolku Via rustica z.s. informace a podklady 

ke korespondenčnímu jednání a hlasování dle výše uvedeného programu. Termín pro korespondenční 

hlasování byl od úterý 19. 5. do úterý 26. 5. 2020, 16:00 hod. 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 21 členů spolku (viz přehled 

zúčastněných členů výše). Valná hromada tak byla usnášeníschopná, neboť se korespondenčního 

jednání zúčastnila nadpoloviční většina všech členů (21 z celkového počtu 27) a současně veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. 

Dokumenty pro jednání zaslané e-mailem 19. 5. 2020: 

- Podklady pro jednání (souhrn informací o projednávaných bodech) 

- Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 SCLLD (ve formě revizí a čistopisu) 

- Příloha č. 2 – Finanční plán PRV (změny) 

Výsledky jednání 

Valná hromada Via rustica z.s. projednala body dle programu a jednohlasně vyjádřila souhlas 

s navrhovaným usnesením – viz dále. 

Ad 1. Schválení změn Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via 
rustica z.s. (SCLLD) 

Na základě střednědobého hodnocení projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území 

MAS Via rustica z.s. (SCLLD), výsledků dosavadních výzev a související animace v území byly 

v SCLLD navrženy změny, které musí být komunitně projednány, tedy schváleny valnou hromadou 

coby nejvyšším orgánem spolku. Konkrétně se jedná o vytvoření nové Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 

a Fiche č. 6 Obecní prodejny, zrušení Fiche č. 4 Projekty spolupráce, úpravy hodnot indikátorů u Fichí 

č. 1, 2 a 3, dále o úpravu principu preferenčního kritéria č. 3 u Fiche č. 2 a změnu finančního plánu pro 

jednotlivé Fiche. Navrhované změny jsou řešeny formou dodatku SCLLD a aktualizovaného finančního 

plánu (viz přílohy) a byly během dubna a května 2020 konzultovány s řídícím orgánem (Ministerstvem 

zemědělství). Po projednání valnou hromadou budou prostřednictvím žádosti o změnu v elektronickém 

systému MS2014+ podány ke schválení příslušným řídícím orgánům (Ministerstvu zemědělství a 

Ministerstvu pro místní rozvoj). 

Ad 1.1 Změny analytické části SCLLD 

V analytické části SCLLD byly v souvislosti s přidáním Fichí č. 5 a č. 6 provedeny následující 

úpravy (viz též přílohu č. 1):  

- Doplnění textu o obecních prodejnách v kapitole 2.5.2 Drobné podnikání 

- Doplnění SWOT analýzy v kap. 3.4 o problematiku obecních prodejen 

- Přidání nové SWOT analýzy řešící problematiku zemědělství (kap. 3.6) 

- Doplnění analýzy problémů a potřeb (kap. 3.7) o téma obecních prodejen a zemědělství 

Ad 1.2 Změny strategické části SCLLD 

Ve strategické části SCLLD byly provedeny následující úpravy (viz též přílohu č. 1):  

- Doplnění textu v kap. 4.1 a 4.2 ve vztahu k zemědělství a obecním prodejnám 

- Doplnění tabulky (kap. 4.3) pro strategický cíl 4 ve vztahu k zemědělství a obecním prodejnám 

- Změny Akčního plánu obsahujícího popis programových rámců (kap. 4.5) 

o Doplnění textu u Fiche č. 4 (převod alokace) 

o Přidání nových Fichí č. 5 a č. 6 

o Úprava původního textu, doplnění popisu a zdůvodnění změn 
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o Úpravy původních a přidání nových Fichí 

▪ Fiche č. 1 Investice do lesních cest – změna hodnoty indikátoru výsledku 

▪ Fiche č. 2 Lesní technika – úprava preferenčního kritéria č. 3, změny hodnoty 

indikátoru výsledku 

▪ Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání – změny hodnot indikátorů výstupu a 

výsledku 

▪ Fiche č. 4 Projekty spolupráce – zrušena (uvedena nulová hodnota indikátoru) 

▪ Fiche č. 5 Zemědělské podnikání (čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do 

zemědělských podniků) – Fiche nově přidána 

▪ Fiche č. 6 Obecní prodejny (čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech d) Obchody pro obce) – Fiche nově přidána 

o Změny v grafickém znázornění popisu integrovaného přístupu napříč programovými 

rámci v kap. 4.6 (viz též přílohu č. 1) – úprava tabulek 4 a) a 4 b) vč. popisu integračních 

vazeb v souvislosti se zrušením Fiche č. 4 a přidáním nových Fichí č. 5 a 6. 

Ad 1.3 Změny finančního plánu 

Ve finančním plánu byly provedeny následující změny (viz též přílohu č. 2 a níže uvedenou tabulku): 

- Snížení celkové alokace na Fichi č. 1 

- Navýšení alokace na Fiche č. 2 a 3 

- Převedení celkové alokace z Fiche č. 4 na operaci 19.2.1 (ostatní Fiche) 

- Přidání alokace na novou Fichi č. 5 a novou Fichi č. 6 

Přehled změn alokací v PRV 

Fiche 
Původní alokace  

(dotační podpora celkem) 

Nově navržená alokace 

(dotační podpora celkem) 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest 26 528 000,00 16 329 336,00 

Fiche č. 2 Lesní technika 5 000 000,00 6 313 603,00 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání 5 000 000,00 8 493 891,00 

Fiche č. 4 Projekty spolupráce 1 742 830,00 0,00 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 0,00 5 500 000,00 

Fiche č. 6 Obecní prodejny 0,00 1 634 000,00 

Celkem 38 270 830,00 38 270 830,00 

Ad 1.4 Změny indikátorového plánu 

V souvislosti se změnami ve Fichích a finančním plánu byly provedeny také změny příslušných 

indikátorů (viz též přílohu č. 1 a níže uvedenou tabulku): 

- Navýšení cílové hodnoty indikátoru 94302 u Fiche č. 1 

- Navýšení cílové hodnoty indikátoru 94800 u Fiche č. 2 

- Navýšení cílové hodnoty indikátoru 93701 u Fiche č. 3 

- Snížení cílové hodnoty indikátoru 94800 u Fiche č. 3 

- Uvedení nulové hodnoty indikátoru 92501 u Fiche č. 4 (tj. zrušení Fiche) 

- Přidání indikátorů 93701 a 94800 u nové Fiche č. 5 

- Přidání indikátorů 92702 a 94800 a u nové Fiche č. 6 



Fiche Kód a název indikátoru 

Původní 

hodnota  

(cílový 

stav) 

Nově 

navržená 

hodnota  

(cílový 

stav) 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest 

93701 Počet podpořených 

zemědělských podniků/příjemců 6,00 6,00 

94302 Celková délka lesních cest 3,00 5,00 

Fiche č. 2 Lesní technika 

93701 Počet podpořených 

zemědělských podniků/příjemců 6,00 6,00 

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader) 0,00 1,50 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání 

93701 Počet podpořených 

zemědělských podniků/příjemců 4,00 5,00 

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader) 6,00 4,00 

Fiche č. 4 Projekty spolupráce 92501 Celkové veřejné výdaje 64 435 EUR 0 EUR 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 

93701 Počet podpořených 

zemědělských podniků/ příjemců 0,00 3,00 

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader) 0,00 1,25 

Fiche č. 6 Obecní prodejny 

92702 Počet podpořených operací 

(akcí) 0,00 2,00 

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader) 0,00 0,25 

 

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Valná hromada souhlasí s navrhovanými změnami analytické a strategické části, finančního a 

indikátorového plánu Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. 

(SCLLD). 

Hlasování: pro 21   proti 0   zdržel se 0 

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 27. 5. 2020. 

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

Podpis ověřovatele: Ing. Lukáš Vlček …………………………………………………… 


