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JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  11. 12. 2020 od 14:00 hod. 

Místo jednání:   Kancelář MAS, zasedací místnost, 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 

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 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Omluvení členové rady spolku: 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 
- Hořepnický region – zastupuje předseda Vladimír Kotýnek 

Zájmová skupina – zemědělství:  

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

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

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

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

(SCLLD) 

4. Příprava na příští programové období 

5. Organizační a finanční záležitosti 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

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

rada spolu je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů z celkového počtu 7. Přítomní byli seznámeni 

s programem jednání, nepadl žádný návrh na jeho změnu. Zapisovatelkou byla navržena Lucie 

Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předseda, jako druhý ověřovatel byl navržen 

Jakub Novák. 
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Návrh usnesení k bodu č. 1: 

✓ Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele Jakuba 

Nováka. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Lucie Hlavinková informovala, že dne 1. 12. 2020 nabylo účinnosti rozhodnutí MMR o poskytnutí 

dotace na výdaje za 3. etapu projektu (1. 4. až 30. 9. 2020) a dne 8. 12. 2020 byl vydán pokyn k platbě. 

Celkové způsobilé výdaje na 3. etapu činí 1 059 112,81 Kč, dotace je výši 1 006 157,16 Kč (95 %). 

Výdaje na 4. etapu (1. 10. 2020 až 31. 3. 2021) jsou dle finančního plánu projektu plánovány ve výši 

1 412 660 Kč. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2. 

Ad 3. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS 
Via rustica z.s. (SCLLD) 

Lucie Hlavinková informovala o průběhu realizace projektu v rámci IROP a PRV. 

Integrovaný regionální operační program (IROP)  

5. výzva "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.": 

- proběhlo závěrečné ověření způsobilosti ze strany CRR, všech šest žádostí (město Kamenice nad Lipou, 

město Žirovnice, město Pacov, městys Nová Cerekev, obec Hořepník, ZŠ a MŠ Lukavec) splnilo podmínky 

způsobilosti k financování po doplnění, u projektu Nové Cerekve již byl vydán právní akt o poskytnutí 

podpory. 

3. výzva "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.": 

- u obou projektů schválených k podpoře probíhá realizace, projekt ZŠ a MŠ Lukavec by měl být fyzicky 

ukončen do konce roku 2020, projekt města Žirovnice v únoru 2021. 

2. výzva „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“: 

- projekt města Černovic bude realizován do 1. 8. 2021. 

1. výzva "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání": 

- projekt městysu Nová Cerekev byl v listopadu fyzicky ukončen, u projektu města Kamenice nad Lipou 

žadatel zpracovává závěrečnou zprávu o realizaci. 

Program rozvoje venkova (PRV) 

3. výzva PRV 

- všech 12 projektů, které rada spolku doporučila k podpoře, bylo k 30. 10. 2020 zaregistrováno na 

SZIF. Žadatelé aktuálně realizují zadávací řízení, dokumentaci k nim musí na MAS předložit do 1. 1. 

2021 ke kontrole, obec Moraveč musí na základě požadavku RO SZIF žádost doplnit do 14. 12. 2020.  

2. výzva PRV 

Jeden projekt (PRODEMI s.r.o.) je již zrealizován a má ze strany SZIF schválenou žádost o platbu, 

zbývající čtyři projekty by měly být fyzicky ukončeny do konce roku 2020. 

1. výzva PRV 

Všechny zrealizované projekty byly již proplaceny a běží jejich lhůta vázanosti na účel (udržitelnost). 

Revizní komise na základě provedeného ověření hodnocení 1. výzvy PRV doporučuje radě spolku 

provést opětovné schválení výběru projektů. Zápis z jednání revizní komise a související podklady 

k výzvě č. 1 obdrželi členové rady e-mailem v rámci podkladů pro jednání.  

Členové rady spolku nejprve projednali případný střet zájmů ve vztahu k řešeným projektům. Možný 

střet zájmů potvrdil Ing. Lukáš Vlček, který následně opustil jednání a hlasování o výběru projektů se 

neúčastnil. Ostatní členové rady spolku podepsali prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Rada spolku 

byla i nadále usnášeníschopná, neboť byli přítomni 4 členové ze 7 a veřejný sektor byl zastoupen méně 

než 50 %. 

Následně rada provedla opětovné schválení výběru žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a 

příslušných finančních prostředků alokovaných na danou výzvu a jednotlivé Fiche. 
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Přehled projektů v pořadí dle bodového hodnocení výběrové komise 

Fiche Název projektu 
Místo realizace 

projektu (NUTS 5) 

Bodové 

hodnocení 

MAS 

1 

Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice Pacov 75 

Sběrná lesní komunikace PE525 Velká Černá – 

Zhoř 
Těchobuz, Pacov 65 

LC Novotnice – rekonstrukce Božejov 60 

2 

Stavební úpravy lesnické provozovny a pořízení 

traktoru pro obec Hořepník 

Hořepník, Čáslavsko, 

Rovná 
55 

Pořízení štípačky na dřevo Těmice, Bořetice 50 

Nákup lesní techniky a rekonstrukce lesnické 

provozovny 
Počátky, Častrov 50 

Modernizace podniku – Pila Olešná s.r.o. Křešín, Častrov 50 

Lesnická technika a dřevozpracující provozovna 

pro LHC Obecní lesy Těchobuz 

Těchobuz, Pacov, 

Smilovy Hory 
50 

Novostavba správního objektu lesa a pořízení 

železného koně 

Eš, Pacov, Kámen, Důl, 

Cetoraz 
40 

Stavební úpravy provozovny, pořízení traktoru a 

vyvážecího vleku pro obec Věžná 
Věžná 40 

Pořízení traktoru a štípačky na dřevo 
Hořepník, Pošná, Lesná, 

Bořetice, Samšín 
40 

3 

Servis a údržba motorových vozidel a přípojných 

vozidel 
Eš 75 

Rozšíření rozsahu a kvality služeb Penzionu 

Fořtovna 
Častrov 55 

Pořízení strojů pro BETAPLAST s.r.o. Těmice 55 

Fiche č. 1: 

Celková požadovaná dotace   10 304 056,00 

Disponibilní alokace na výzvu    15 700 000,00 

Rozdíl   5 395 944,00 

Převod do F2   2 032 900,00 

Převod do F3   346 800,00 

Zůstatek   3 016 244,00 

Fiche č. 2: 

Celková požadovaná dotace   9 472 900,00 

Disponibilní alokace na výzvu    2 000 000,00 

Rozdíl   -7 472 900,00 

Navýšení alokace z F1   2 032 900,00 

Alokace na výzvu po navýšení   4 032 900,00 

Fiche č. 3: 

Celková požadovaná dotace   2 285 100,00 

Disponibilní alokace na výzvu    1 500 000,00 

Rozdíl   -785 100,00 

Navýšení alokace z F1   346 800,00 

Alokace na výzvu po navýšení   1 846 800,00 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci je přílohou zápisu. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usnesení k bodu č. 3: 

✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3, souhlasí s bodovým hodnocením 

projektů 1. výzvy PRV provedeným výběrovou komisí a schvaluje seznam vybraných a 

nevybraných žádostí o dotaci a vybrané projekty doporučuje k financování. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0  

Po projednání bodu č. 3 se do zasedací místnosti vrátil Ing. Lukáš Vlček a účastnil se dalšího jednání. 

Ad 4. Příprava na příští programové období 

Lucie Hlavinková informovala o přípravě MAS na příští programové období – o standardizaci MAS, 

o oslovení členů s výzvou ke spolupráci v rámci pracovních skupin, podala související informace ze 

školení a krajského setkání MAS. 

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

Ad 5. Organizační a finanční záležitosti 

Lucie Hlavinková informovala o organizačních a finančních záležitostech spolku. 

Finanční závazky spolku 

Byly splaceny všechny finanční závazky vůči obcím a část závazků vůči SOM Stražiště.  

Členské příspěvky 

Kancelář spolku koncem října rozeslala všem členům informace a podklady k úhradě členských 

příspěvků ve výši dle usnesení valné hromady z června 2020. Splatnost je do konce roku 2020. Členský 

příspěvek dosud uhradilo celkem 10 členů. 

Odměny členů povinných orgánů MAS 

Kancelář MAS zjišťovala možnosti řešení odměn členů povinných orgánů. Problematika je poměrně 

složitá, kancelář vznese v této souvislosti dotaz na pracovníky NS MAS. 

Valná hromada – počátek roku 2021 

Přítomní se shodli, že konkrétní termín není aktuálně možné stanovit vzhledem k epidemiologické 

situaci. Bude řešeno opět počátkem roku 2021. 

Změna prostor kanceláře spolku 

Kancelář spolku se od ledna 2021 přesouvá do jiné místnosti na stejném podlaží budovy radnice 

(vedle České spořitelny). Adresa zůstává stejná.  

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

Ad 6. Diskuse 

Přítomní se shodli, že termín dalšího jednání rady spolku zatím nebude stanoven, záleží na vývoji 

epidemiologické situace. Bude řešeno počátkem roku 2021. 

Ad 7. Závěr 

Ing. Lukáš Vlček poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání rady spolku v 15:15 hod. 

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

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

Jakub Novák, DiS. …………………………………………………… 


