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KORESPONDENČNÍ JENÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání: 15. – 19. 10. 2020 

Předmět jednání: 

Výběr žádostí o dotaci ve výzvě č. 3 k předkládaní Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020  

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 1 hlasující člen) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor (celkem 4 hlasující členové) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Vlček 

1. Průběh korespondenčního jednání 

Dne 15. 10. 2020 v 18:22 hod. 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 ve výzvě č. 3 k předkládaní Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Termín pro korespondenční hlasování byl od čtvrtka 15. 10. do 

pondělka 19. 10. 2020, 24:00 hod.  

Podklady pro jednání zaslané e-mailem 15. 10. 2020: 

- souhrn informací a instrukcí 

- zápis z jednání výběrové komise 

- přehled projektů vč. požadované dotace a disponibilní alokace 

- návrh seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 

- prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 5 členů rady spolku (viz 

přehled zúčastněných členů výše). Rada spolku byla usnášeníschopná a při rozhodování o výběru 

projektů náleželo více než 50 % hlasů partnerům ze soukromého sektoru.  

Všichni zúčastnění členové podepsali prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Členové, u nichž byl 

identifikován možný střet zájmů (Eva Zadražilová, Ing. Lukáš Vlček), se korespondenčního jednání 

neúčastnili. 

Dle jednacího řádu je při korespondenčním jednání zapisovatelem osoba odpovědná za uskutečnění 

korespondenčního hlasování (tedy Lucie Hlavinková) a ověřovatelem předseda příslušného orgánu, tedy 

Svazek obcí mikroregionu Stražiště zastoupený Ing. Lukášem Vlčkem. Zápis je před jeho podepsáním 

zaslán členům orgánu k připomínkování. 
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2. Přehled hodnocených projektů a rozdělení alokace 

Seznam hodnocených projektů v pořadí dle bodového hodnocení 

Fiche Název projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) 
Bodové 

hodnocení MAS 

1 
Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice - 
etapa II. 

Pacov 30 

2 

Technika pro hospodaření v lese  Černovice 39 

Pořízení lesního traktoru 
Bořetice, Hořepník, Pošná, Samšín, 
Útěchovice, Buřenice, Lesná 

33 

3 

Servis zemědělských strojů Eš 63 

Výstavba dílny pro nezemědělské podnikání 
v Proseči u Pošné 

Pošná 54 

Pojízdná dílna pro společnost Cookiness 
s.r.o. 

Lukavec 39 

Rozvoj podnikání v oboru pohřebnictví. Častrov 36 

Modernizace pilařského provozu Žirovnice 33 

5 

Podpora zemědělského podnikání Křešín 66* 

Pořízení zemědělské techniky - lis, 
postřikovač, balička, nahrnovač, obraceč 

Eš 66 

Investice do zemědělských podniků - 
Vintířov 

Obrataň 42 

Teleskopický manipulátor Žirovnice 39 

6 
Prodejna Těchobuz Těchobuz 38 

Obecní prodejna Moraveč Moraveč 31 

*Žadatel vytvořil více pracovních míst.   

Disponibilní alokace na Fiche č. 1, 2 a 6 je dostačující pro podporu všech projektů, které splnily 

podmínky věcného hodnocení: 

Fiche č. 1: 

- celková alokace v rámci výzvy 1 900 000,00 Kč 

- celková požadovaná dotace 1 893 690,00 Kč 

- zůstatek           6 310,00 Kč 

Fiche č. 2: 

- celková alokace v rámci výzvy 3 037 024,00 Kč 

- celková požadovaná dotace 2 125 000,00 Kč 

- zůstatek       912 024,00 Kč 

Fiche č. 6: 

- celková alokace v rámci výzvy 1 634 000,00 Kč 

- celková požadovaná dotace 1 046 638,00 Kč 

- zůstatek       587 362,00 Kč 

Požadavek na dotační podporu u projektů v rámci Fiche č. 3 a 5 disponibilní alokaci přesahuje. 

V rámci 3. výzvy tak nebude možné podpořit celkem 2 projekty, které získaly nejnižší počet bodů, a to 

jeden z Fiche č. 3 a jeden z Fiche č. 5. Alokaci na tyto Fiche nelze navýšit z důvodu dodržení celkové 

alokace stanovené na Fiche pro celé programové období.  

Fiche č. 3: 

- celková alokace v rámci výzvy 6 001 814,00 Kč 

- celková požadovaná dotace 6 678 354,00 Kč 

- rozdíl     - 676 540,00 Kč 

- zůstatek:      178 460,00 Kč 
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Fiche č. 5: 

- celková alokace v rámci výzvy 5 500 000,00 Kč 

- celková požadovaná dotace 6 390 000,00 Kč 

- rozdíl     - 890 000,00 Kč 

- zůstatek         10 000,00 Kč 

Zbývající alokace v celkové výši 1 694 156,00 Kč bude převedena do další výzvy. 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci je přílohou zápisu. 

3. Výsledky korespondenčního jednání 

Všichni zúčastnění členové rady spolku se seznámili s příslušnými podklady a vyjádřili souhlas 

s navrhovaným usnesením.  

Usnesení: 

✓ Rada spolku bere na vědomí podané informace k výběru žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 3 

PRV, souhlasí s bodovým hodnocením projektů provedeným výběrovou komisí a schvaluje 

seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci a vybrané projekty doporučuje k financování. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 20. 10. 2020. 

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

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


