
 

JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  21. 6. 2021 od 13:30 hod. 

Způsob jednání:  kancelář MAS Via rustica z.s., nám. Svobody 320, Pacov   

Přítomní členové rady spolku: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Hořepnický region – zastupuje Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Omluvení členové rady spolku: 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Ing. Pavel Hájek 

Zájmová skupina – zemědělství:  

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

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

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Proškolení členů rady spolku, řešení střetu zájmů 

3. Schválení výběru žádostí o dotaci předložených v rámci 4. výzvy MAS pro PRV 

4. Závěr 

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání rady spolku zahájila předsedkyně Eva Zadražilová ve 13:30 hod. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové z celkového počtu 7, 

tedy nadpoloviční většina a soukromý sektor je zastoupen více než 50 % hlasů. Přítomní byli seznámeni 

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

Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání orgánu, tedy 

Eva Zadražilová, jako druhý ověřovatel byla navržena Mgr. Lucie Hovorková. 

Usnesení: 

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

ověřovatele Mgr. Lucii Hovorkovou. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 4 hlasy. 



Ad 2. Proškolení členů rady spolku, řešení střetu zájmů 

Lucie Hlavinková uvedla, že ve výzvě č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 k výběru projektů postoupilo 6 žádostí o dotaci 

z celkového počtu 6 zaregistrovaných. Věcné hodnocení provedla výběrová komise dne 14. 6. 2021. 

Podklady pro jednání obdrželi členové rady spolku v předstihu e-mailem 17. 6. 2021. Dále Lucie 

Hlavinkova připomněla postup výběru projektů v rámci PRV.  

Následně byl projednán případný střet zájmů členů rady spolku ve vztahu k hodnoceným projektům. 

Žádný z přítomných členů rady spolku není ve střetu zájmů a všichni podepsali prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů. 

Usnesení k bodu č. 2: 

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

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 4 hlasy. 

Ad 3. Schválení výběru žádostí o dotaci předložených v rámci 4. výzvy MAS pro PRV 

 Lucie Hlavinková uvedla, že všechny hodnocené projekty v rámci jednotlivých Fichí dosáhly hranice 

minimálního počtu bodů. Seznam projektů v pořadí dle bodového hodnocení za každou Fichi sestavený 

výběrovou komisí byl zaslán členům rady jako podklad pro jednání a schválení výběru projektů. 

Seznam projektů v pořadí dle bodového hodnocení 

Fiche 

Pořadí 

dle 

bodového 

hodnocení 

Název projektu 

Místo 

realizace 

projektu 

(NUTS 5) 

Bodové 

hodnocení 

MAS 

3 

1. Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 

2. Mechanizace výroby palet 
Nová 

Cerekev 
36 

3. Servisní vozidlo pro společnost Cookiness s.r.o. Lukavec 33 

5 

1. 
Pořízení secího stroje, smykových bran a tažného návěsu, 

přívěsu + drobné stavební úpravy 
Eš 56 

2. Pořízení stroje na povrchový sběr kamene Černovice 44 

3. 
Koupě teleskopického manipulátoru, pořízení bezúletových 

trysek a drobné stavební úpravy. 

Martinice u 

Onšova 
44 

Rada spolku následně provedla výběr žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních 

finančních prostředků alokovaných na danou výzvu a Fichi. 

Fiche č. 3: 

- celková alokace v rámci výzvy:  3 719 209,- Kč 

- celkový požadavek žádostí ve Fichi 3: 2 393 550,- Kč 

V rámci Fiche č. 3 vybrány k podpoře všechny 3 podané žádosti o dotaci.  

Zbývající alokace z Fiche č. 3 ve výši 1 325 659,- Kč bude převedena do další výzvy.  

Fiche č. 5: 

- celková alokace v rámci výzvy:  2 566 668,- Kč 

- celkový požadavek žádostí ve Fichi č. 5: 3 637 600,- Kč 

V rámci Fiche 5 vybrána k podpoře 1 podaná žádost o dotaci (alokace nedostačuje na podporu dalších 

2 žádostí).  

Zbývající alokace z Fiche č. 5 ve výši 403 068,- Kč bude převedena do další výzvy. 

Dle podmínek výzvy nebude alokace pro Fichi č. 5 navyšována. 

 

 



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

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

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 

Vybrané žádosti o dotaci 

Fiche Název projektu 
Místo realizace projektu 

(NUTS 5) 

Bodové 

hodnocení MAS 

3 

Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 

Mechanizace výroby palet Nová Cerekev 36 

Servisní vozidlo pro společnost Cookiness s.r.o. Lukavec 33 

5 
Pořízení secího stroje, smykových bran a tažného 

návěsu, přívěsu + drobné stavební úpravy 
Eš 56 

Nevybrané žádosti o dotaci 

Fiche Název projektu 
Místo realizace projektu 

(NUTS 5) 

Bodové 

hodnocení MAS 

5 Pořízení stroje na povrchový sběr kamene Černovice 44 

5 
Koupě teleskopického manipulátoru, pořízení 

bezúletových trysek a drobné stavební úpravy.  
Martinice u Onšova  44 

 

Usnesení k bodu č. 3: 

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

projektů provedeným výběrovou komisí, schvaluje seznam vybraných a nevybraných žádostí 

o dotaci a vybrané projekty doporučuje k financování. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 4 hlasy. 

Ad 4. Závěr 

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání rady spolku ve 14:30 hod. 

 

Zapsáno dne 24. 6. 2021. 

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

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

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


