
SCHŮZKA REVIZNÍ KOMISE ZAPSANÉHO 
SPOLKU MAS VIA RUSTICA Z.S. 

24. listopadu 2015, 1945 – 2000hod., 

společenský sál na zámku v Pacově, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov 

Přítomní dle prezenční listiny (použita prezenční listina z jednání VH, neboť Revizní komise se 
konala ihned po ukončení Valné hromady): 

▪ Zdeněk Rajdlík – Brána Vysočiny 

▪ Lucie Hlavinková, DiS. – fyzická osoba 

▪ Alžběta Kolářová – RADOVAN 21 

Omluveni: 

▪  

Hosté: 

▪ Bc. Jiří Hodinka – fyzická osoba, člen spolku, manažer spolku 

Zapisovatel: 

▪ Bc. Jiří Hodinka 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Volba předsedy revizní komise spolku 

3. Diskuse 

 

Add 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání Revizní komise jako úvodního jednání zahájil manažer spolku Jiří Hodinka v 19:45 hod., 
seznámil přítomné s navrženým programem jednání Revizní komise spolku a konstatoval, že 
Revizní komise spolku je usnášení schopná, neboť jsou přítomni 3 členové ze tří a zároveň 
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů. Zároveň Jiří Hodinka navrhl za 
zapisovatele Jiřího Hodinku a za ověřovatele Lucii Hlavinkovou, DiS. 

 

Usnesení: 

Revizní komise spolku je usnášení schopná a schvaluje počtem 3 hlasů program jednání 
Revizní komise spolku. Revizní komise spolku schvaluje zapisovatele Jiřího Hodinku počtem 3 
hlasů a dále pak schvaluje ověřovatelku zápisu Lucii Hlavinkovou, DiS. 

 

Add 2. Volba předsedy Revizní komise spolku 

Jiří Hodinka informoval zástupce Revizní komise, že doposud výkon funkce předsedy tehdejšího 
kontrolního orgánu vykonávala Lucie Hlavinková, DiS. Zároveň dle stanov schválených dne 
24.11.2015 Valnou hromadou, je funkce předsedy Revizní komise nyní dvouletá. 

Členové Revizní komise spolku se shodli na návrhu a navrhují zvolit za předsedu Zdeňka 
Rajdlíka (Brána Vysočiny). 

 

Usnesení: 

Revizní komise spolku bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a volí počtem 3 hlasů 



za předsedu Revizní komise Zdeňka Rajdlíka (Brána Vysočiny). 

 

Add 3. Diskuse 

V rámci diskuse se ujal nově zvolený předseda Zdeněk Rajdlík, poděkoval členům Revizní 
komise spolku za důvěru a zároveň požádal Jiřího Hodinku o plnou součinnost kanceláře MAS 
zejména z pohledu administrativních činností Revizní komise spolku. 

 

Zapsal:  Bc. Jiří Hodinka 

 

Ověřili:  Lucie Hlavinková, DiS.     


