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1. Územní vymezení MAS Via rustica z.s. 

Území MAS Via rustica z.s. leží v nejzápadnější části kraje Vysočina, skládá se z celkem 64 obcí (6 
měst, 3 městysů a 55 obcí), z nichž 24 spadá do ORP Pacov, 39 do ORP Pelhřimov a 1 obec do ORP 
Jihlava. 
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Přehled obcí MAS Via rustica z.s.:

1. Arneštovice 

2. Bělá 

3. Bohdalín 

4. Bořetice 

5. Bořetín 

6. Božejov 

7. Bratřice 

8. Buřenice 

9. Cetoraz 

10. Čáslavsko 

11. Častrov 

12. Černov 

13. Černovice 

14. Dobrá Voda u 
Pacova 

15. Důl 

16. Eš 

17. Hojovice 

18. Horní Cerekev 

19. Horní Dubenky 

20. Horní Ves 

21. Hořepník 

22. Chýstovice 

23. Chyšná 

24. Kámen 

25. Kamenice n. L. 

26. Košetice 

27. Křeč 

28. Křešín 

29. Leskovice 

30. Lesná 

31. Lhota-Vlasenice 

32. Lidmaň 

33. Lukavec 

34. Martinice u Onšova 

35. Mezilesí 

36. Mezná 

37. Mnich 

38. Moraveč 

39. Nová Cerekev 

40. Obrataň 

41. Onšov 

42. Pacov 

43. Počátky 

44. Polesí 

45. Pošná 

46. Rodinov 

47. Rovná 

48. Salačova Lhota 

49. Samšín 

50. Stojčín 

51. Střítež 

52. Těchobuz 

53. Těmice 

54. Ústrašín 

55. Útěchovice p. 
Stražištěm 

56. Včelnička 

57. Velká Chyška 

58. Veselá 

59. Věžná 

60. Vyklantice 

61. Vysoká Lhota 

62. Zhořec 

63. Zlátenka 

64. Žirovnice 

Území zaujímá rozlohu cca 754 km2, je obýváno cca 31 tisíci obyvateli, s hustotou osídlení cca 41 
obyvatel na 1 km2. 

Z geografického, historického, kulturního i veřejně-správního hlediska jde o region jednotného 
charakteru, provázaný společnými dějinami a tradicemi, obdobnými přírodními podmínkami, 
charakterem krajiny a jejího obhospodařování, sídelní strukturou i demografickými poměry. Jedná se 
o převážně zemědělskou oblast s minimální průmyslovou výrobou a zachovalým životním prostředím. 
Oblast nabízí celou řadu spíše drobnějších památek a zajímavostí dokládajících pestrou historii území, 
v němž se odedávna stýkal horácký, kozácký a blatenský vliv lidové kultury. 

Území MAS je typickým venkovským regionem s poměrně roztříštěnou sídelní strukturou, převažují 
zde menší obce do 200 obyvatel, největší město (Pacov) čítá cca 4 700 obyvatel. Představitelé 
místních samospráv i zástupci podnikatelské a neziskové sféry zájmového území čelí obdobným 
problémům souvisejícím s běžnou správou a rozvojem obcí, nedostatečnou úrovní infrastruktury a 
služeb, odlivem mladých lidí do větších měst ovlivněným mj. omezenou nabídkou pracovních 
příležitostí, kvalitního bydlení i dalšího vzdělávání, mizením tradic a sounáležitosti občanů s místem, 
kde žijí. Potenciál regionu spočívá především v lepším využívání, péči a zkvalitňování lidských zdrojů, 
životního prostředí, kulturních památek, místních produktů a služeb a v diverzifikaci zemědělských 
činností. 

 

2. Cíl MAS Via rustica z.s. 

Cílem spolku je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, 
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kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a občanských iniciativ, 
spolků, sdružení, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k 
naplňování tohoto cíle. 

Členové spolku se podílejí na návrhu a naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(dále „SCLLD“) pro všestranný rozvoj a obnovu kulturního a přírodního dědictví regionu Via rustica. 
Touto činností usiluje spolek zejména o dosažení cílů: 

• Připravovat a realizovat společné strategie 

• Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu 

• Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu 

• Propagovat venkovskou oblast 

• Vytvářet sítě regionálních partnerství 

• Dodávat vážnosti venkovské oblasti ve společnosti 

3. Orgány MAS Via rustica z.s. 

Orgány spolku a jejich práva a povinnosti jsou dány aktuálně platnými stanovami spolku. 

Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšším orgánem, který je tvořen všemi členy spolku. MAS Via rustica z.s. měla 
v roce 2018 celkem 25 členů. Všichni členové spolku (valná hromada) jsou členěni na soukromý a 
veřejný sektor a dále se dělí na tzv. zájmové skupiny. 

Veřejný sektor 
Zájmová skupina – obce: 
1. Brána Vysočiny, zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA 
2. Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová 
3. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek 
4. Sdružení Svidník, zastupuje Ladislav Vlach 
5. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje František Pinkas 
6. Obec Buřenice, zastupuje Jiří Růžek 
7. Nová Lípa, zastupuje Mgr. Karel Štefl 
Zájmová skupina – ústavy sociální péče: 
1. Domov Lidmaň, příspěvková organizace, zastupuje Mgr. Luboš Milichovský 

Soukromý sektor 
Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace: 
1. ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Brázdová 
2. DOBROMYSL – Pacov, zastupuje Ing. Jana Hrušková 
3. RADOVAN 21, zastupuje Ing. Alžběta Kolářová 
Zájmová skupina – zemědělci: 
1. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. - ekologicky hospodařící zemědělský podnikatel, Benešov 
2. Radek Kratochvíl – zemědělský podnikatel, Babice 
3. Josef Kratochvíl – zemědělský podnikatel, Babice 
4. VOD Jetřichovec, družstvo, zastupuje Ing. Josef Blažek 
5. Václav Veleta – Pokusná stanice Lukavec 
Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající: 
1. Bc. Jiří Hodinka – Pacov 
2. Dagmar Kořínková – Kamenice nad Lipou 
3. Eva Zadražilová – Moraveč 
4. Ing. Pavel Hájek – Těchobuz 

http://www.branavysociny.cz/
http://www.koseticko.cz/
http://www.horepnicko.cz/
http://www.straziste.cz/
http://www.burenice.cz/
http://www.dsonovalipa.cz/
http://www.csoppacov.wz.cz/
http://www.polednik.cz/
http://www.radovan21.estranky.cz/
http://www.nalok.cz/farmy/srutkova-ekologicka-farma
http://www.vodjetrichovec.cz/
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5. Martin Malina – Pacov 
Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní: 
1. Lucie Hlavinková, DiS. – Dobrá Voda u Pacova 
2. Ing. Lukáš Vlček – Pacov 
3. Bc. Jan Brožek – Černovice 
4. Josef Bojanovský – Kamenice nad Lipou 

Rada spolku 
Rada spolku je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada spolku řídí 
činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Rada spolku Via rustica z.s. měla v roce 
2018 celkem 8 členů. 

Veřejný sektor 
Zájmová skupina – obce: 
1. Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová (místopředsedkyně MAS Via rustica z.s.) 
2. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek 
3. Nová Lípa, zastupuje Mgr. Karel Štefl 

Soukromý sektor  
Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající: 
1. Martin Malina 
2. Eva Zadražilová 
Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní: 
1. Bc. Jan Brožek 
2. Ing. Lukáš Vlček (předseda MAS Via rustica z.s.) 
Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace: 
1. ZO ČSOP Pacov, zastoupená Mgr. Lucií Brázdovou 

Předseda a místopředseda  
Předseda a místopředseda jsou voleni radou spolku, jsou statutárními zástupci spolku a jednají jeho 
jménem každý samostatně.  
Předseda: Ing. Lukáš Vlček 
Místopředseda: Mikroregion Košeticko zastoupený Ing. Blankou Veletovou 

Revizní komise 
Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a je nejméně tříčlenná. 

Veřejný sektor 
Zájmová skupina – obce: 
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zástupce František Pinkas 

Soukromý sektor 
Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající: 
- Ing. Pavel Hájek 
Zájmová skupina – zemědělci: 
- RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. 

Výběrová komise 
Výběrová komise měla k 31. 12. 2018 celkem 21 členů. 

Veřejný sektor 
Zájmová skupina – obce: 
1. Město Pacov, Tomáš Kocour 
2. Obec Střítež, Stanislava Houčková 
3. Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 
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4. Brána Vysočiny, Zdeněk Rajdlík 

Soukromý sektor 
Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace: 
1. DOBROMYSL – PACOV, Ing. Jana Hrušková 
2. František Dvořák 
3. Tereza Matějková 
4. RADOVAN 21, Ing. Alžběta Kolářová 
Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající: 
1. Ing. Romana Kocourová 
2. Bc. Luděk Hovorka, DiS. 
Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní: 
1. Věra Daňhelová 
2. Laděna Malinová 
3. Ing. Renata Zíková 
4. Milan Mazanec 
5. Mgr. Tereza Brožková 
6. Jaroslav Záběhlík, DiS. 
7. Mgr. Jaroslav Skolek 
8. Bc. Markéta Železná 
9. Mgr. Adriana Chittussi 
10. Josef Bojanovský 
Zájmová skupina – obce: 
1. Jiří Kačer 

4. Činnost MAS Via rustica z.s. v roce 2018 

Hlavní činností MAS Via rustica z.s. v roce 2018 byla realizace projektu Komunitně vedená strategie 
místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (reg. č. CLLD_16_02_070).  

V prvním pololetí roku 2018 MAS vyhlásila 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1 Programu rozvoje venkova. Vyhlášeny byly všechny 3 Fiche: 
F1 – Investice do lesních cest (článek 17, odstavec 1., písmeno c) - Lesnická infrastruktura) 
F2 – Lesní technika (článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh) 
F3 – Nezemědělské podnikání (článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností) 
Výzva byla vyhlášena od 12. 6. do 26. 6. 2018. V rámci této výzvy bylo přijato celkem 14 žádostí (F1 - 
3 žádosti, F2 - 8 žádostí, F3 - 3 žádosti). 
V průběhu července a srpna 2018 probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné 
hodnocení těchto 14 žádostí, s termínem registrace na RO SZIF 31. 8. 2018. Většinu projektů 
předložili žadatelé působící na území mikroregionů SOM Stražiště a Nová lípa (ORP Pacov a 
Pelhřimov). 
Všechny podané žádosti splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti MAS, v rámci 
věcného hodnocení bylo rozhodovacím orgánem MAS schváleno k podpoře celkem 11 žádostí (F1 - 3 
žádosti, F2 - 6 žádostí, F3 - 2 žádosti). 

Během září a října kancelář MAS připravovala podklady pro vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o 
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání" (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 68 "Zvyšování kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"). 
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Výzva byla vyhlášena 1. 11. 2018, příjem žádostí o podporu byl ukončen 14. 12. 2018. V této výzvě 
byly přijaty celkem 4 žádosti řešící infrastrukturu základních škol ve 4 mikroregionech spadajících do 
území MAS (SOM Stražiště, DSO Hořepnický region, DSO Nová lípa a Brána Vysočiny). 

Současně ze strany MAS probíhala kontrola doplnění žádostí o podporu z 1. výzvy PRV v souvislosti s 
výběrovými řízeními žadatelů. 
V listopadu se zástupci MAS zúčastnili krajského setkání MAS v Jihlavě věnovaného možnostem 
rozvoje cestovního ruchu na Vysočině. Podpora cestovního ruchu a spolupráce patří ke specifických 
cílů ISg MAS (5.3 Podpora cestovního ruchu, 6.1 Podpora spolupráce). 

V prosinci 2018 proběhla valná hromada spolku, kde byli členové informováni o stavu SCLLD, o 
průběhu 1. výzvy PRV a 1. výzvy IROP, o povinnostech MAS vztahujících se ke střednědobému 
hodnocení. Dále proběhla volba členů výběrové komise a členů revizní komise (s ohledem na 
zamezení střetu zájmů při hodnocení projektů). 

V roce 2018 byla úspěšně ukončena udržitelnost projektů z předchozího programového období – 
S nůší do světa řemesel a Realizace strategického plánu Leader. Oba projekty byly financovány 
z Programu rozvoje venkova. 

5. Finanční zdroje MAS Via rustica z.s. 

Finanční zdroje obecně: 

Základními finančními zdroji na zajištění činnosti sdružení Via rustica z.s. jsou prostředky z dotací na 
jednotlivé realizované projekty, platby za kopírovací a tiskové služby pro veřejnost, nákup zboží za 
účelem prodeje a členské příspěvky. Projekty realizované v rámci dotačních programů Evropské unie, 
které představují převážnou náplň činnosti sdružení, musí být nejprve financovány z vlastních zdrojů 
a teprve po úspěšné realizaci projektu a schválení jeho vyúčtování může být proplacena příslušná 
dotace. Na toto „předfinancování" byly u prvního projektu souvisejícího se vznikem MAS a tvorbou 
rozvojové strategie zájmového území využity prostředky z členských příspěvků jednotlivých 
mikroregionů, zároveň pro tyto účely byly využívány prostředky z bankovních úvěrů a zisku ze služeb, 
které sdružení nabízí. Prostředky získané ze služeb pro veřejnost (kopírování, tisk ...) atd. jsou po 
úhradě souvisejících provozních nákladů využity na zajištění další činnosti sdružení, tj. financování 
nákladů, na které není možné čerpat dotaci, ale které v souvislosti s naplňováním cílů sdružení a 
realizací dalších projektů zákonitě vznikají. 

Finanční zdroje v roce 2018: 

Finanční prostředky na zajištění režijních výdajů ve vztahu k hlavní činnosti MAS (tj. realizaci 
rozvojové strategie regionu prostřednictvím vyhlašování dotačních výzev a administrace žádostí o 
dotaci pro místní subjekty) musí v tomto programovém období místní akční skupiny řešit formou 
žádosti o dotaci na tzv. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. V roce 2018 MAS Via 
rustica z.s. podala za tímto účelem žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), která však nebyla napoprvé schválena.  

Pro financování výše uvedené činnosti MAS v roce 2018 byly využity: 
1. finanční prostředky z dotace poskytnuté na základě „Pravidel Rady Kraje Vysočina pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám“ (dotace 
76 000,- Kč) 

2. návratná finanční výpomoc poskytnutá na základě smluv s partnerskými mikroregiony a 
obcemi.  
V roce 2018 byla na činnost zajištěna návratná finanční výpomoc od těchto partnerů: 
- město Pacov (100 000,- Kč) 
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště (520 000,- Kč) 
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- obec Moraveč (50 000,- Kč) 
- město Počátky (50 000,- Kč). 

Celkový přehled prostředků poskytnutých v rámci návratné finanční výpomoci v letech 2014 
až 2018 uvádí následující tabulka: 

Návratná finanční výpomoc partnerů poskytnutá v letech 2014 až 2018 na činnost MAS 

Půjčující Výše půjčky 

Svazek obcí mikroregionu Stražiště 820 000,00 

Město Pacov 250 000,00 

Obec Hořepník 50 000,00 

Město Černovice 150 000,00 

Obec Košetice 50 000,00 

Městys Lukavec 50 000,00 

Obec Moraveč 50 000,00 

Město Počátky 50 000,00 

 Celkem  1 470 000,00 

Finanční výpomoc města Počátek ve výši 50 000,- Kč byla v roce 2018 již splacena, ostatní 
částky budou uhrazeny po získání prostředků v rámci projektu Zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS dle termínů uvedených v příslušných smlouvách a jejich 
případných dodatcích. 

6. Účetní závěrka, zpráva nezávislého auditora 

Přezkoumání hospodaření MAS Via rustica z.s. za rok 2018 bylo provedeno společností ECO-
ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. s výrokem „BEZ VÝHRAD“. 

Výkaz zisku a ztráty 2018: viz příloha č. 1 výroční zprávy. 

Rozvaha 2018: viz příloha č. 2 výroční zprávy. 

7. Kontaktní a identifikační údaje 

Název sdružení: Via rustica z.s. 

Sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

http://www.viarustica.cz  

IČ: 26982170 

DIČ: CZ26982170 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Pacov 

Číslo účtu: 43-6877380297/0100 

Právní subjektivita: zapsaný spolek 

ID datové schránky: yagian6 

8. Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se v roce 2018 podíleli na činnosti MAS Via rustica z.s. 


