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JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  8. 6. 2021 od 14:00 hod. 

Způsob jednání:  Komunitní centrum Pacov, Španovského 319, Pacov   

Přítomní členové rady spolku: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Ing. Pavel Hájek 

Soukromý sektor 

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

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 – zemědělství:  

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zástupci kanceláře spolku: Lenka Chválová, DiS., 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. Programové období 2021-2027 

5. Organizační a finanční záležitosti 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání rady spolku zahájila předsedkyně Eva Zadražilová ve 14:00 hod. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že rada spolku 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 osoba předsedající jednání 

příslušného orgánu (tedy Eva Zadražilová), jako druhý ověřovatel byla navržena Mgr. Lucie Hovorková. 

. 
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Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Lucii Hlavinkovou a jako druhého 

ověřovatele Mgr. Lucii Hovorkovou. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Lucie Hlavinková informovala o podané žádosti o platbu a zprávě o realizaci projektu za 4. etapu. 

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) 

3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Lucie Hlavinková informovala o vyhlášené 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z IROP „MAS 

Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“ a nutnosti schválit příslušné kontrolní listy pro 

hodnocení po odsouhlasení ze strany ŘO (při příštím jednání nebo korespondenčně). 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3.1. 

3.2 Program rozvoje venkova (PRV) 

Lucie Hlavinková informovala o přechodném období PRV a možném souvisejícím navýšení alokace 

na výzvy MAS. MAS musí nejpozději do 20. 6. 2021 sdělit Ministerstvu zemědělství, zda má o alokaci 

na přechodné období (příp. o její část) zájem. 

Usnesení k bodu č. 3.2: 

✓ Rada spolku souhlasí s navýšením finančních prostředků PRV o celou nabízenou alokaci pro 

přechodné období. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

Ad 4. Programové období 2021-2027 

4.1 Příprava SCLLD 2021+ 

Lucie Hlavinková informovala o vyhlášení Výzvy k předkládání koncepčních částí integrovaných 

strategií CLLD pro období 2021-2027. Příjem žádostí byl zahájen 1. 6. a poběží do 31. 8. 2021. Před 

podáním SCLLD na ŘO musí její finální verzi ještě projednat a schválit valná hromada. 

4.2 Využití finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 

Lucie Hlavinková informovala o možnosti zapojení MAS ve Specifickém cíli 1.1 Podpora opatření v 

oblasti energetické účinnosti (snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury, snížení 

energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, výstavba nových veřejných budov 

splňujících parametry pro pasivní/plusové budovy). Kancelář MAS oslovila územně příslušné obce, zda by 

takto zaměřené dotační prostředky dokázaly využít. Zájem MAS bude potvrzen v dotazníku NSMAS. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 4.1 a 4.2. 

4.3 Akční plánování v území (MAP III) 

Lucie Hlavinková uvedla, že Svazek obcí mikroregionu Stražiště jako realizátor projektu „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov“ (MAP I a II) žádá o vyjádření, zda MAS souhlasí s tím, že žadatelem 

a realizátorem projektu „Akční plánování v ORP Pacov“ (MAP III) bude opět SOM Stražiště. 

Usnesení k bodu č. 4.3: 

✓ Rada spolku souhlasí s tím, že žadatelem a realizátorem projektu Akční plánování v ORP Pacov 

bude Svazek obcí mikroregionu Stražiště, IČO 70968721. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy.  

http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/05/VÝZVA.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/05/VÝZVA.pdf
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Ad 5. Organizační a finanční záležitosti 

5.1 Finanční závazky spolku 

Lucie Hlavinková informovala o splácení finančních prostředků zapůjčených Svazkem obcí 

mikroregionu Stražiště na předfinancování činnosti MAS před zahájením čerpání dotace z projektu 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.1. 

5.2 Členské příspěvky 

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s rozpisem členských příspěvků pro rok 2021 vyhotoveným 

dle usnesení z jednání rady dne 6. 5. 2021. Přítomní vznesli připomínky k další úpravě rozpisu (výše 

příspěvku, započtení všech obcí z období 2014-2020). Upravený přehled bude zaslán všem členům 

spolku jako podklad pro jednání valné hromady dne 16. 6. 2021. 

Rada spolku bere na vědomí informace a podklady řešené v rámci bodu č. 5.2. 

5.3 Odměny členů povinných orgánů MAS 

Lucie Hlavinková představila přítomným návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy volených orgánů 

spolku. Návrh byl na místě upraven dle připomínek přítomných členů rady spolku. Návrh smlouvy bude 

dále konzultován s pracovníky CRR, aby byly splněny požadavky pro způsobilost v rámci projektu 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 

Rada spolku bere na vědomí informace a podklady řešené v rámci bodu č. 5.3. 

5.4 Valná hromada 2021 

Lucie Hlavinková informovala o změně místa konání valné hromady – valná hromada se v termínu 

16. 6. 2021 uskuteční v sále pacovského zámku. Eva Zadražilová vznesla drobné připomínky k doplnění 

informací do výroční zprávy a ke zpracování účetní závěrky. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.4. 

Ad 6. Diskuse 

Přítomní se shodli na termínu dalšího jednání rady spolku, a to v pondělí 21. 6. 2021 od 13:30 hod. 

(výběr projektů 4. výzvy PRV). Místo konání bude upřesněno. 

Ing. Pavel Hájek informoval, že dne 29. 6. 2021 se od 16:00 hod. na zámku v Pacově uskuteční 

jednání SOM Stražiště. 

Ad 7. Závěr 

Jednání rady spolku bylo ukončeno v 15:30 hod. 

 

Zapsáno dne 11. 6. 2021. 

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

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová …………………………………………………… 

Mgr. Lucie Hovorková …………………………………………………… 

 


