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KORESPONDENČNÍ JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  29. 11. 2021, 16:00 hod. – online jednání 

   30. 11. až 1. 12. 2021 – korespondenční hlasování 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu (pouze online) 

2. Evidence členů spolku, změny v členské základně 

3. Volby do orgánů spolku 

4. Finanční záležitosti, členské příspěvky 

5. Realizace aktuálních projektů 

6. Programové období 2021-2027 

7. Personální změny v kanceláři spolku 

8. Diskuse 

9. Závěr 

Členové účastnící se korespondenčního hlasování o jednotlivých bodech programu: 

Veřejný sektor (celkem 3 zúčastnění členové) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Pavel Hájek 

2. Mikroregion Košeticko, Ing. Blanka Veletová 

3. Nová Lípa, Ing. Jana Houšková 

Soukromý sektor (celkem 14 zúčastněných členů) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

1. Mgr. Karel Štefl (z online jednání omluven) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

1. ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

2. Lucie Hlavinková 

Zájmová skupina – zemědělství: 

2. Václav Veleta (z online jednání omluven) 

1. Dominik Klimeš 

2. VOD Jetřichovec, Ing. Josef Blažek 

Zájmová skupina – podnikání: 

1. Eva Zadražilová 

2. Dagmar Kořínková 

3. Ing. Josef Dvořák 

4. Bc. Jiří Hodinka 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

1. Ing. Veronika Starková 

2. RADOVAN 21, Ing. Alžběta Kolářová (z online jednání omluvena) 

3. Josef Bojanovský 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

1. Jakub Novák, DiS. 

Pozn.: Souvisejícího online jednání se účastnili také tito členové: Brána Vysočiny (Zdeněk Rajdlík, 

MBA), Sdružení Svidník (Mgr. Jan Brožek), RNDr. Miroslav Šrůtek.  

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Eva Zadražilová 
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Průběh jednání valné hromady: 

Dne 29. 11. 2021 proběhlo od 16:00 hod. online jednání valné hromady Via rustica z.s., při němž 

byly představeny a připomínkovány jednotlivé body programu. Online jednání se zúčastnilo celkem 17 

členů. Během jednání byl ze strany DSO Nová Lípa vznesen protinávrh k usnesení bodu č. 4.2., který 

byl následně konkretizován emailem dne 30. 11. 2021. Dále Svazek obcí mikroregionu Stražiště vznesl 

připomínky k bodu č. 5.2. 

Dne 30. 11. 2021 zaslala Lucie Hlavinková všem členům spolku informace a podklady ke 

korespondenčnímu hlasování o návrzích usnesení k jednotlivým bodům programu. Termín pro 

korespondenční hlasování byl od úterý 30. 11. do středy 1. 12. 2021, 24:00 hod. 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 17 členů spolku (viz 

přehled zúčastněných členů výše). Valná hromada tak byla usnášeníschopná, neboť se 

korespondenčního jednání zúčastnila nadpoloviční většina všech členů a současně veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. 

Dle jednacího řádu je při korespondenčním jednání zapisovatelem osoba odpovědná za uskutečnění 

korespondenčního hlasování a ověřovatelem předseda příslušného orgánu. Zápis je před podpisem 

zaslán členům orgánu k připomínkování. 

Přehled usnesení přijatých k jednotlivým bodům programu v rámci korespondenčního 

hlasování: 

Usnesení k bodu č. 2 – Evidence členů spolku, změny v členské základně: 

✓ Valná hromada bere na vědomí vystoupení členky Bc. Ivany Ťoupalové k datu 30. 11. 2021 a 

schvaluje přijetí nových členů Bc. Zdeňky Tulachové (soukromý sektor, zájmová skupina – 

vzdělávání), Mgr. Šárky Vitovské (soukromý sektor, zájmová skupina – vzdělávání) a Petra Holendy 

(soukromý sektor, zájmová skupina – kultura, sport, volný čas). 

Hlasování:  pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 3 – Volby do orgánů spolku: 

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

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

✓ Valná hromada volí radu spolku pro období 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023 ve složení: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště (Ing. Lukáš Vlček/Ing. Pavel Hájek) 

- Hořepnický region (Vladimír Kotýnek) 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov (Mgr. Lucie Hovorková) 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 
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✓ Valná hromada volí revizní komisi pro období 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023 ve složení: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Mikroregion Košeticko (Ing. Blanka Veletová) 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Mgr. Karel Štefl 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Ing. Josef Dvořák 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 4.1 – Finanční záležitosti: 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 4.1. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 4.2 – Členské příspěvky: 

✓ a) Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 4.2 a schvaluje členské příspěvky 

pro rok 2021 dle následujících podmínek: 

- Fyzická osoba (podnikající či nepodnikající) 100,- Kč/rok 

- Nezisková organizace 100,- Kč/rok 

- Právnická osoba podnikající 100,- Kč/rok 

- Mikroregion (tj. dobrovolný svazek obcí nebo zájmové sdružení právnických osob založené 

z min. 50 % obcemi) 15,- Kč/obyvatele/rok 

- V případě, že obec spadá do území více mikroregionů, bude počet obyvatel obce pro účely 

výpočtu členského příspěvku započten pouze do jednoho z těchto mikroregionů. 

- Počet obyvatel bude stanoven dle údajů ČSÚ k 1. 1. příslušného roku. 

- Splatnost členského příspěvku za daný rok je vždy do 31. 12. tohoto roku. 

- Noví členové přijímaní v rámci bodu č. 2 tohoto jednání budou platit příspěvek až za rok 2022. 

Hlasování: pro 14 proti 3 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 14 hlasy. 

✓ c) Valná hromada pověřuje předsedkyni spolku k přípravě kalkulace členského příspěvku na rok 

2022. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 5.1 – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.1. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 5.2 – Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. 

(SCLLD) 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.2 a souhlasí s navrhovanými 

změnami Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD pro 

období 2014-2020) v souvislosti s přechodným obdobím. Dále valná hromada pověřuje kancelář 

MAS k zapracování změn SCLLD, předložení upravené SCLLD ke konzultaci a následnému 

schválení řídícímu orgánu, vč. případného dopracování SCLLD dle připomínek a požadavků řídícího 

orgánu. 

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1  Usnesení bylo přijato 16 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 5.3 – Klima-adaptační strategie území MAS Via rustica z.s. 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.3. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 
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Usnesení k bodu č. 6 – Programové období 2021-2027 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 6. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Usnesení k bodu č. 7 – Personální změny v kanceláři spolku 

✓ Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 7 a souhlasí s uzavřením smluv o 

výkonu funkce se členy volených orgánů spolku. 

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 17 hlasy. 

Přehled usnesení nepřijatých v rámci korespondenčního hlasování: 

Usnesení k bodu č. 4.2 – Členské příspěvky: 

b) Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č. 4.2 a schvaluje členské příspěvky pro 

rok 2021 dle následujících podmínek: 

- Fyzická osoba (podnikající či nepodnikající) 100,- Kč/rok 

- Nezisková organizace 100,- Kč/rok 

- Právnická osoba podnikající 100,- Kč/rok 

- Mikroregion (tj. dobrovolný svazek obcí nebo zájmové sdružení právnických osob založené z min. 

50 % obcemi) 12,- Kč/obyvatele/rok 

- V případě, že obec spadá do území více mikroregionů, bude počet obyvatel obce pro účely výpočtu 

členského příspěvku započten pouze do jednoho z těchto mikroregionů. 

- Počet obyvatel bude stanoven dle údajů ČSÚ k 1. 1. příslušného roku. 

- Splatnost členského příspěvku za daný rok je vždy do 31. 12. tohoto roku. 

- Noví členové přijímaní v rámci bodu č. 2 tohoto jednání budou platit příspěvek až za rok 2022. 

Hlasování: pro 3 proti 14 zdržel se 0 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

Zapsáno po ukončení korespondenčního hlasování, dne 3. 12. 2021. 

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

Podpis ověřovatele: Eva Zadražilová …………………………………………………… 

 

 


