
 

1 

KORESPONDENČNÍ JENÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání: 20. – 25. 11. 2020 

Předmět jednání: 

Schválení uzavření partnerské smlouvy mezi Via rustica z.s. a Národním ústavem pro integrovanou krajinu, 

z. s.  

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 2 hlasující členové) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Lukáš Vlček 

Soukromý sektor (celkem 4 hlasující členové) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Vlček 

1. Průběh korespondenčního jednání 

Dne 20. 11. 2020 zaslala Lucie Hlavinková všem členům rady spolku Via rustica z.s. informace a 

podklady ke korespondenčnímu hlasování ve věci schválení uzavření partnerské smlouvy mezi Via 

rustica z.s. a Národním ústavem pro integrovanou krajinu, z. s.  

Termín pro korespondenční hlasování byl od pátku 20. 11. 2020 do středy 25. 11. 2020, 24:00 hod.  

Podklady pro jednání zaslané e-mailem 20. 11. 2020: 

- Příloha č. 1 – Souhrn informací 

- Příloha č. 2 – Smlouva o partnerství vč. příloh č. 1 a 2 

- Příloha č. 3 – Žádost o podporu z programu „Oslo“ 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 6 členů rady spolku 

z celkového počtu 7 (viz přehled zúčastněných členů výše). Rada spolku byla usnášeníschopná (jednala 

nadpoloviční většina).  

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. 

2. Výsledky korespondenčního jednání 

Zúčastnění členové rady spolku se seznámili s příslušnými podklady a vyjádřili své stanovisko k 

navrhovanému usnesení.  

 



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

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

                2  IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 

Usnesení: 

✓ Rada spolku souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy mezi Via rustica z.s. a Národním ústavem 

pro integrovanou krajinu, z. s., na realizaci projektu Klima-adaptační strategie pro území MAS 

Via rustica. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 26. 11. 2020. 

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

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

 


