
 

1 

 

JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  24. 6. 2021 od 17:30 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 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Ing. Pavel Hájek 

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 – 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. Projednání modifikace výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“ 

3. Schválení kontrolních listů pro hodnocení výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – Podpora 

sociálního bydlení III.“ 

4. Závěr 

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání rady spolku zahájila předsedkyně Eva Zadražilová v 17:30 hod. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů z celkového počtu 7, tedy 

nadpoloviční většina. 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 byl navržen Ing. Pavel 

Hájek. 

Usnesení: 

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

ověřovatele Ing. Pavla Hájka. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0   Usnesení bylo přijato 5 hlasy.  
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Ad 2. Projednání modifikace výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního 
bydlení III.“ 

Lucie Hlavinková informovala o akutně řešené změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu 

(prodloužení do 30. 9. 2021) v této výzvě. K prodloužení termínu dochází na základě žádosti žadatele, 

který z důvodu nedostatečné připravenosti projektu není schopen žádost o podporu podat v původním 

termínu, tedy 25. 6. 2021. Žadatel je na základě animace území jediným předpokládaným žadatelem v 

této výzvě. Nebude-li termín prodloužen a žadatel žádost nepodá, MAS v této výzvě nedočerpá zbývající 

alokaci IROP. 

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2 a schvaluje modifikaci (změnu 

termínu ukončení příjmu žádostí o podporu) výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – Podpora 

sociálního bydlení III.“ 

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

Ad 3. Schválení kontrolních listů pro hodnocení výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – 
Podpora sociálního bydlení III.“ 

Lucie Hlavinková informovala, že dne 22. 6. 2021 byly ze strany řídícího orgánu IROP odsouhlaseny 

kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení projektů 6. 

výzvy IROP. Kontrolní listy musí po odsouhlasení řídícím orgánem schválit ještě rada spolku. Následně 

budou použity pro vlastní kontrolu a hodnocení projektů. 

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Rada spolku schvaluje kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro 

věcné hodnocení projektů zaregistrovaných v rámci výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – 

Podpora sociálního bydlení III.“ 

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

Ad 4. Závěr 

Předsedkyně Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání rady 

spolku v 18.00 hod. 

 

Zapsáno dne 24. 6. 2021. 

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

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

Ing. Pavel Hájek …………………………………………………… 


