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JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  16. 6. 2021, 16:00 hod. 

Místo jednání:  Sál pacovského zámku, nám. Svobody 1, Pacov 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Hospodaření spolku v roce 2020 

3. Výroční zpráva za rok 2020 

4. Zpráva o činnosti revizní komise 

5. Evidence členů spolku 

6. Volby do orgánů spolku 

7. Personální změny v kanceláři spolku 

8. Členské příspěvky 

9. Aktuální projekty spolku 

10. Programové období 2021-2027 

11. Diskuse 

12. Závěr 

Přítomní členové dle prezenční listiny: 

Veřejný sektor (celkem 5 hlasů) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Pavel Hájek 

2. Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

3. Mikroregion Košeticko, Ing. Blanka Veletová 

4. Brána Vysočiny, Zdeněk Rajdlík, MBA 

5. Sdružení Svidník, Mgr. Jan Brožek 

Soukromý sektor (celkem 9 hlasů) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

1. ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

2. Lucie Hlavinková, DiS. 

Zájmová skupina – zemědělství: 

1. Josef Kratochvíl 

2. Radek Kratochvíl (na základě plné moci zastoupený p. Josefem Kratochvílem) 

Zájmová skupina – podnikání: 

1. Eva Zadražilová 

2. Dagmar Kořínková 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

1. RADOVAN 21, Ing. Alžběta Kolářová 

2. Ing. Veronika Starková 

3. Josef Bojanovský 
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Omluvení členové (celkem 11): 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

1. Nová Lípa, Ing. Jana Houšková 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

1. Mgr. Karel Štefl 

Zájmová skupina – zemědělství: 

1. VOD Jetřichovec, Ing. Josef Blažek 

2. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. 

3. Dominik Klimeš 

4. Václav Veleta 

Zájmová skupina – podnikání: 

1. Bc. Jiří Hodinka 

2. Ing. Josef Dvořák 

Zájmová skupina – vzdělávání: 

1. Bc. Ivana Ťoupalová 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

2. Jakub Novák, DiS. 

3. Farní Charita Kamenice nad Lipou, Jitka Koubová 

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

Ad 1. Zahájení, schválení programu 

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně spolku Eva Zadražilová v 16:00 hod. Přivítala přítomné 

a uvedla, že jednání se účastní 14 členů (z toho 1 zastoupený na základě písemné plné moci) z celkového 

počtu 25 členů. Veřejný sektor je zastoupen 5 členy, soukromý sektor 9 členy. Zájmová skupina „rozvoj 

obcí“ je zastoupena 5 členy, zájmová skupina „podnikání“ je zastoupena 2 členy, zájmová skupina 

„kultura, sport, volný čas“ je zastoupena 3 členy, zájmová skupina „životní prostředí“ je zastoupena 2 

členy, zájmová skupina „zemědělství“ je zastoupena 2 členy, zájmové skupiny „vzdělávání“ a „sociální 

a zdravotní sféra“ nejsou při aktuálním jednání zastoupeny. Valná hromada je usnášeníschopná, neboť 

je přítomna nadpoloviční většina členů, soukromý sektor představuje 5 hlasů, tj. 36 %, veřejný sektor 9 

hlasů, tj. 64 %, a žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů.  

Dále Eva Zadražilová seznámila přítomné s programem jednání. Žádné změny programu nebyly 

navrženy. 

Ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání, tedy Eva Zadražilová, jako 

další ověřovatelka byla navržena Alžběta Kolářová. Za zapisovatele byla navržena Lucie Hlavinková. 

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Valná hromada schvaluje program jednání. Valná hromada schvaluje jako druhého ověřovatele 

zápisu Alžbětu Kolářovou a dále schvaluje jako zapisovatele Lucii Hlavinkovou. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 2. Hospodaření spolku v roce 2020 

Eva Zadražilová uvedla, že informace a dokumenty k hospodaření spolku členové obdrželi v předem 

zaslaných podkladech a informovala o zdržení provedení auditorského ověření z důvodu nutnosti 

zajištění nového auditora. Přítomní se shodli, že účetní závěrku projednají až po jejím ověření 

auditorem. K dokumentům k inventarizaci nebyly vzneseny připomínky. 

Lucie Hlavinková dále informovala o výši splacené návratné finanční výpomoci a nutnosti uhradit 

zbývající prostředky Svazku obcí mikroregionu Stražiště. 
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Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 2 a schvaluje inventarizační 

zprávu za rok 2020. Účetní závěrka bude valnou hromadou schválena až po jejím ověření 

auditorem. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 3. Výroční zpráva za rok 2020 

V návaznosti na bod č. 2 bude výroční zpráva schválena až po schválení účetní závěrky za rok 2020. 

Usnesení k bodu č. 3: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 3. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 4. Zpráva o činnosti revizní komise 

Eva Zadražilová uvedla, že zprávu o činnosti revizní komise obdrželi všichni členové v předem 

zaslaných podkladech. Za revizní komisi byla na jednání valné hromady přítomna Ing. Blanka Veletová. 

Ke zprávě o činnosti revizní komise nebyly vzneseny připomínky   

Usnesení k bodu č. 4: 

✓ Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti revizní komise za rok 2020. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 5. Evidence členů spolku 

Lucie Hlavinková uvedla, že k 31. 12. 2020 ukončila své členství ve spolku obec Buřenice. K 30. 4. 

2021 ukončil své členství ve spolku Mgr. Rostislav Horek. Aktuálně má spolek 25 členů, z toho 6 členů 

z veřejného sektoru a 19 členů ze soukromého sektoru: 

Veřejný sektor (celkem 6 členů) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí (celkem 6 členů):    

1. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda 

2. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Ing. Lukáš Vlček (předseda), příp. místopředseda 

3. Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová (předsedkyně), příp. místopředseda 

4. Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek (předseda), příp. místopředseda 

5. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda 

6. Nová lípa – zástupkyně Ing. Jana Houšková (předsedkyně), příp. místopředseda 

Soukromý sektor (celkem 19 členů) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí:    

1. Mgr. Karel Štefl 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

1. ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková (na základě plné moci udělené předsedou) 

2. Lucie Hlavinková, DiS. 

Zájmová skupina – zemědělství:  

1. Josef Kratochvíl 

2. Radek Kratochvíl 

3. RNDr. Miroslav Šrůtek 

4. Václav Veleta 

5. Dominik Klimeš 

6. VOD Jetřichovec, družstvo – zástupce Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda 

Zájmová skupina – podnikání:  

1. Eva Zadražilová 

2. Dagmar Kořínková 

3. Ing. Josef Dvořák 
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4. Bc. Jiří Hodinka 

Zájmová skupina – vzdělávání: 

1. Bc. Ivana Ťoupalová 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:   

1. RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně) 

2. Ing. Veronika Starková 

3. Josef Bojanovský 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:   

1. Farní charita Kamenice nad Lipou – zástupkyně Jitka Koubová (ředitelka) 

2. Jakub Novák, DiS. 

Usnesení k bodu č. 5: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 5. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 6. Volby do orgánů spolku 

Lucie Hlavinková informovala o volbě nového předsedy a místopředsedy a o volebních obdobích 

jednotlivých orgánů. Aktuálně je nutné zvolit novou výběrovou komisi – její funkční období je jednoleté 

a byla zvolena valnou hromadou 22. 6. 2020. Opětovné zvolení členů výběrové komise je možné. 

Aktuální složení výběrové komise: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Mgr. Pavla Popelářová 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- Josef Kratochvíl 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Martina Fialová 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- MVDr. Lenka Staňková 

Paní Mgr. Pavla Popelářová do výběrové komise již znovu kandidovat nebude a navrhuje za sebe paní 

Blanku Nekovářovou (zájmová skupina – kultura, sport, volný čas). Ostatní členové výběrové komise 

mají zájem ve funkci pokračovat. 

Usnesení k bodu č. 6: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 6 a volí výběrovou komisi ve 

složení: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- Josef Kratochvíl 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Martina Fialová 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- MVDr. Lenka Staňková 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Blanka Nekovářová 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 
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Ad 7. Personální změny v kanceláři spolku 

Lucie Hlavinková informovala o personálních změnách (externí účetní, DPP – správa webu, tvorba 

map). 

Usnesení k bodu č. 7: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 7. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 8. Členské příspěvky 

Lucie Hlavinková informovala o výši uhrazených a neuhrazených členských příspěvků za rok 2020. 

Dále přítomní vyjadřovali své připomínky k návrhu členských příspěvků pro rok 2021, který byl zaslán 

jako podklad pro jednání. Ing. Alžběta Kolářová vznesla návrh na odložení schválení výše členského 

příspěvku na příští jednání valné hromady. 

Usnesení k bodu č. 8: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 8 a schvaluje odložení hlasování 

o výši členského příspěvku na příští jednání valné hromady (červenec až srpen 2021). 

 Hlasování: pro 14   proti    zdržel se   Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 9. Aktuální projekty spolku 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a Komunitně vedená strategie místního 

rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD) 

Lucie Hlavinková podala informace o realizaci projektu Zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS a projektu Komunitně vedená strategie rozvoje území MAS Via rustica z.s.  

Dosud MAS vyhlásila 6 výzev IROP (opatření Školství + opatření Sociální bydlení) a 4 výzvy PRV 

(Investice do lesních cest, Lesní technika, Nezemědělské podnikání, Zemědělské podnikání, Obecní 

prodejny). 

Související podklady obdrželi všichni členové v předstihu e-mailem. 

Klima-adaptační strategie území MAS Via rustica z.s. 

Mgr. Lucie Hovorková informovala o projektu, jehož cílem je vytvoření klima-adaptační strategie 

jakožto podkladu pro dlouhodobou strategii rozvoje území MAS Via rustica z.s., pro strategie 

jednotlivých obcí v zájmovém území, pro územní plány a pro komplexní pozemkové úpravy.  

Hlavním realizátorem projektu je Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.s., MAS Via rustica z.s. 

je nefinančním partnerem projektu. 

Všechny obce území MAS byly o možnosti spolupráce v rámci projektu informovány e-mailem 30. 

3. 2021. Bližší informace na https://www.nuik.org/via-rustica. 

Usnesení k bodu č. 9: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 9. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

Ad 10. Programové období 2021-2027 

Lucie Hlavinková podala informace o podmínkách a možnostech zapojení MAS do programového 

období 2021-2027 (standardizace, příprava integrované strategie CLLD pro období 2021-2027). 

Účastníkům byla dále promítnuta prezentace s informacemi k jednotlivým operačním programům.  

Usnesení k bodu č. 10: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 10. 

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy.

https://www.nuik.org/via-rustica
http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/05/VÝZVA.pdf
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Ad 11. Diskuse 

Přítomní se shodli, že termín a další podrobnosti příštího jednání valné hromady budou stanoveny 

v návaznosti na schválení účetní závěrky auditorem a se zohledněním nutnosti projednat a schválit 

koncepční část komunitně vedené strategie místního rozvoje MAS pro období 2021-2027.  

Ad 12. Závěr 

Předsedkyně Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání valné hromady 

v 18:00 hod. 

 

Zapsáno dne 21. 6. 2021. 

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

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

Ing. Alžběta Kolářová …………………………………………………… 

 


