
 

1 

 

   JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  11. 11. 2021 od 14:00 hod. 

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

Přítomní členové rady spolku: 

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: 

- Hořepnický region – zastupuje Vladimír Kotýnek 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Ing. Pavel Hájek 

- 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. 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 jsou přítomni 4 členové 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 Jakub Novák. 

Usnesení k bodu č. 1: 

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

Jakuba Nováka. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 4 hlasy. 
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Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Lucie Hlavinková informovala o podání žádosti o platbu a zprávě o realizaci projektu za 5. etapu 

(období od 1. 4. do 30. 9. 2021). Dotace cca 832 445 Kč by měla být proplacena do konce roku 2021. 

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 aktuálně vyhlašované výzvě č. 7 „MAS Via rustica – IROP – 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“ Výzva bude vyhlášena 15. 11. 2021, příjem žádostí 

potrvá do 15. 12. 2021, alokace činí 5 599 181,62 Kč CZV, dotace 95 %. 

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

3.2 Program rozvoje venkova (PRV) 

Lucie Hlavinková informovala o vydání akceptačního dopisu MZe týkajícího se navýšení alokace 
MAS v rámci PRV pro přechodné období o 10 070 900 Kč.  

Výzvy pro čerpání alokace z přechodného období musí být vyhlašovány do konce roku 2023 a 

čerpání finančních prostředků PRV ukončeno do konce roku 2025. 
Kancelář MAS nyní připravuje související změnu strategie CLLD, finančních a indikátorových plánů 

(vč. přidání témat z Článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).  

Přítomní řešili návrh rozdělení disponibilní alokace mezi jednotlivé Fiche. Výsledné změny musí 
schválit valná hromada a následně řídící orgány (MMR a MZe).  

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3.2. 

Ad 4. Programové období 2021-2027 

Lucie Hlavinková informovala o dalších postupech souvisejících s přípravou „Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“.  

MAS mj. musí v návaznosti na schválenou koncepční část strategie připravit akční plány složené 
z programových rámců pro jednotlivé operační programy fondů EU: 

- IROP (Integrovaný regionální operační program) – řídící orgán MMR (Programový dokument IROP 

pro období 2021-2027 byl vládou ČR schválen 5. 11. 2021) 
- OPZ+ (Operační program Zaměstnanost plus) – řídící orgán MPSV 

- OPŽP (Operační program Životní prostředí) – řídící orgán MŽP 

- OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) – řídící orgán MPO 
- SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky) – řídící orgán MZe (až od roku 2023) 

Podmínky pro jednotlivé programové rámce budou ze strany řídících orgánů postupně upřesňovány 

v návaznosti na schvalování příslušných programových dokumentů. 

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

Ad 5. Organizační a finanční záležitosti 

5.1 Finanční závazky spolku 

Lucie Hlavinková informovala o aktuální finanční situaci spolku a finančním plánu režijních výdajů. 

Kancelář MAS navrhuje uhradit do konce roku 2021 další část splátky SOMS ve výši 200 000 Kč.  

Usnesení k bodu č. 5.1: 

✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.1. a souhlasí s úhradou splátky 

Svazku obcí mikroregionu Stražiště ve výši 200 000 Kč do konce roku 2021. 

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

https://www.viarustica.cz/wp-content/uploads/2021/10/SCLLD_Via_rustica_z.s._202109_P.pdf
https://www.viarustica.cz/wp-content/uploads/2021/10/SCLLD_Via_rustica_z.s._202109_P.pdf
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5.2 Členské příspěvky 

Lucie Hlavinková připomněla, že schválení výše členských příspěvků pro rok 2021 bylo při poslední 

valné hromadě odloženo, bude předmětem jednání při valné hromadě plánované na 30. 11./2. 12. 2021. 

Navrhovaná výše členského příspěvku pro mikroregiony (projednaná již mikroregionem Brána 
Vysočiny a Mikroregionem Košeticko) činí 15 Kč na obyvatele, příspěvek pro ostatní typy členů je 

navrhován ve stejné výši jako v roce 2020 (tj. 100 Kč na člena). Členský příspěvek za rok 2020 dosud 

neuhradilo Sdružení Svidník. 

Usnesení k bodu č. 5.2: 

✓ Rada spolku navrhuje výši členského příspěvku za rok 2021 pro mikroregiony ve výši 15 
Kč/obyvatele a pro ostatní členy 100 Kč/člena. 

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

5.3 Personální záležitosti 

Lucie Hlavinková informovala o plánovaném nástupu pracovnice kanceláře MAS Lenky Chválové 

na mateřskou dovolenou a o nutnosti personálně zajistit chod kanceláře a přípravu akčního plánu a 
projektu MAS v rámci OPZ+. Kancelář MAS v této souvislosti komunikuje s paní Terezou Matějkovou 

a paní Annou Vlčkovou. Rada bude dále informována. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.3. 

5.4 Valná hromada 2021 

Přítomní se shodli na svolání valné hromady spolku, a to ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 16:00 hod. v 
Komunitním centru Pacov. Lucie Hlavinková představila návrh programu jednání valné hromady. 

Usnesení k bodu č. 5.4: 

✓ Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.4, souhlasí s navrhovaným 

programem jednání a svolává valnou hromadu v termínu 2. 12. 2021 od 16:00 hod. 
v Komunitním centru Pacov. 

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

Ad 6. Diskuse 

Přítomní se shodli, že další jednání rady spolku se uskuteční po skončení valné hromady dne 2. 12. 

2021. 

Ad 7. Závěr 

Předsedkyně Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání rady v 15:45 hod. 

 

Zapsáno dne 15. 11. 2021. 

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

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

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

 


