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JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  21. 9. 2020 od 14:00 hod. 

Místo jednání:   Velká zasedací místnost budovy radnice, nám. Svobody 320, Pacov  

Přítomní členové rady spolku dle prezenční listiny: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje předseda Ing. Lukáš Vlček 

- Hořepnický region – zastupuje předseda Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – podnikání: 
- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

Omluvení členové rady spolku: 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zájmová skupina – zemědělství:  

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Hosté: Alena Nekovářová (Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.), Ing. Blanka Veletová 

(Mikroregion Košeticko), Mgr. Jan Brožek (Sdružení Svidník/DSO Nová Lípa), Jiří Růžek (obec 

Buřenice) 

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

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Informace o projektu Adaptační strategie přizpůsobení se změně klimatu 

3. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

4. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. 

(SCLLD) 

5. Příprava na příští programové období 

6. Organizační a finanční záležitosti 

7. Diskuse 

8. Závěr 

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání spolku zahájil předseda Ing. Lukáš Vlček ve 14:00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že 

rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů z celkového počtu 7. Přítomní byli seznámeni 
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s programem jednání, nepadl žádný návrh na jeho změnu. Zapisovatelkou byla navržena Lucie 

Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předseda, jako druhý ověřovatel byla navržena 

Eva Zadražilová. 

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatelku Evu 

Zadražilovou. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 2. Informace o projektu Adaptační strategie přizpůsobení se změně klimatu 

Prezidentka Národního ústavu pro integrovanou krajinu, z.ú., Alena Nekovářová přiblížila přítomným 

aktivity projektu „Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica“, na který ústav získal dotační 

podporu z Norských fondů, z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“. MAS Via rustica 

z.s. bude jedním z partnerů projektu (spolupráce při sběru potřebných dat a při organizaci tematických 

setkání). 

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2 a pověřuje kancelář spolku 

k dořešení organizačních a administrativních záležitostí týkajících se smlouvy o partnerství. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 3. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Lucie Hlavinková informovala, že dne 10. 8. 2020 byla na účet spolku připsána platba za 2. etapu 

projektu ve výši 1 132 731,44 Kč. K 30. 9. 2020 končí 3. etapa projektu (duben až září 2020), na kterou 

bylo dle rozpočtu projektu plánováno 1 475 130,15 Kč celkových způsobilých výdajů (CZV), z toho 

dotace 1 401 373,64 Kč (95 %) a vlastní podíl 73 756,51 Kč (5 %). Reálně bylo na režijní výdaje MAS 

v rámci 3. etapy projektu dosud vynaloženo o cca 400 000 Kč méně, než je uvedeno ve finančním plánu. 

K 30. 9. 2020 bude na ŘO podána žádost o změnu finančního plánu (přesun nevyčerpaných prostředků 

do další etapy), následně po jejím schválení bude podána žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu. 

Na čtvrtou etapu je dle finančního plánu projektu alokováno 1 352 660,13 Kč CZV, z toho dotace 

1 285 027,12 a vlastní podíl 67 633,01 Kč. 

Usnesení k bodu č. 3: 

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

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 4. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS 
Via rustica z.s. (SCLLD) 

Integrovaný regionální operační program (IROP)  

Lucie Hlavinková informovala, že v rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu "MAS Via rustica - 

IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III." proběhla kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti, všech 6 podaných žádostí podmínky kontroly splnilo. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o 

přezkum, resp. vzdání se práva na přezkum všech žadatelů, bude následně svolána výběrová komise, která 

projekty oboduje a stanoví jejich pořadí dle získaného počtu bodů. Poté výběr projektů projedná rada spolku 

(říjen 2020).  

Program rozvoje venkova (PRV) 

Lucie Hlavinková uvedla, že do 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje 

venkova bylo zaregistrováno celkem 16 projektů, z toho: Fiche č. 1 – 1 projekt, Fiche č. 2 – 2 projekty, 

Fiche č. 3 – 7 projektů, Fiche č. 5 – 4 projekty, Fiche č. 6 – 2 projekty. 

Přehled přijatých žádostí viz https://www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni/program-rozvoje-

venkova/3-vyzva-mas-via-rustica-z-s-pro-prv/seznam-zadosti-o-dotaci-prijatych-ve-3-vyzve-prv/. 

Kancelář MAS u podaných žádostí o dotaci aktuálně provádí administrativní kontrolu a kontrolu 

https://www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni/program-rozvoje-venkova/3-vyzva-mas-via-rustica-z-s-pro-prv/seznam-zadosti-o-dotaci-prijatych-ve-3-vyzve-prv/
https://www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni/program-rozvoje-venkova/3-vyzva-mas-via-rustica-z-s-pro-prv/seznam-zadosti-o-dotaci-prijatych-ve-3-vyzve-prv/
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přijatelnosti a dalších podmínek. Následně bude provedeno bodové hodnocení a schválení výběru 

projektů radou (říjen 2020). Finální termín registrace žádostí o dotaci na RO SZIF Brno je 30. 10. 2020. 

Usnesení k bodu č. 4: 

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

Hlasování: pro 5   proti 0 zdržel se 0 

Ad 5. Příprava na příští programové období 

Standardizace MAS Via rustica z.s. 

Lucie Hlavinková informovala o přípravě na standardizaci MAS. Zařazení do území působnosti 

MAS v příštím programovém období schválilo celkem 60 obcí, z území vystupují obce Lidmaň a 

Martinice u Onšova (nechtějí spadat do žádné MAS), obec Černov a město Horní Cerekev přestupují do 

MAS Šipka. Žádost o standardizaci MAS na příští programové období musí být dle příslušné výzvy 

podána do konce září 2020. 

Informace z krajského setkání MAS v Pacově 

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s tématy řešenými při zářijovém setkání MAS kraje Vysočina 

o.p.s. v Pacově. Dále byla promítnuta prezentace k návrhu IROP v letech 2021 až 2027. 

Usnesení k bodu č. 5: 

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

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 6. Organizační a finanční záležitosti 

Finanční závazky spolku 

Lucie Hlavinková informovala o závazcích spolku vůči partnerským obcím a SOM Stražiště. Do 

konce roku 2020 musí být vráceno celkem 460 000,00 Kč zbývajícím 8 obcím a dále zbývá dluh 

1 700 000,00 Kč vůči SOM Stražiště, který bude splácen průběžně. MAS musí mít finanční rezervu na 

realizaci další etapy projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS (režijní výdaje) - 

viz též bod č. 3. 

Členské příspěvky 

Lucie Hlavinková uvedla, že kancelář spolku do konce září/počátkem října rozešle jednotlivým 

členům podklady k úhradě členských příspěvků ve výši dle usnesení valné hromady z června 2020. 

Splatnost je do konce roku 2020. 

Odměny členů povinných orgánů MAS 

Lucie Hlavinková připomněla téma odměn členů povinných orgánů MAS (tj. rady spolku, revizní a 

výběrové komise) za výkon funkce odpovídající zapojení člena do realizace projektu, které jsou 

způsobilým výdajem v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS (režijní 

výdaje). Pro příští jednání kancelář spolku připraví bližší podklady.  

Valná hromada – prosinec 2020 

Přítomní se dohodli na termínu jednání valné hromady spolku, a to v pondělí 7. prosince 2020 od 

16:00 hod. Místo konání bude ještě upřesněno. 

Unesení k bodu č. 6: 

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

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 7. Diskuse 

Přítomní se dohodli na termínu dalšího jednání rady spolku, a to v pátek 23. 10. 2020 od 13:00 hod. 



 

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

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

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 
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Ad 8. Závěr 

Lukáš Vlček poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání rady spolku v 16:00 hod. 

 

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

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

Eva Zadražilová …………………………………………………… 

 

 

 

  

http://www.viarustica.cz/

