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   KORESPONDENČNÍ JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  2. až 3. 12. 2021, 24:00 hod. 

Způsob jednání: Korespondenční hlasování 

Program jednání: 

1. Volba předsedy a místopředsedy 

2. Schválení kontrolních listů pro kontrolu a hodnocení projektů ze 7. výzvy IROP 

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 2 hlasující členové) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Pavel Hájek 

- Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor (celkem 3 hlasující členové) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Eva Zadražilová 

Průběh korespondenčního jednání 

Dne 2. 12. 2021 zaslala Lucie Hlavinková všem členům rady spolku Via rustica z.s. informace a 

podklady ke korespondenčnímu jednání a hlasování dle výše uvedeného programu. Termín pro 

korespondenční hlasování byl od čtvrtka 2. 12. do pátku 3. 12. 2021, 24:00 hod. 

Dokumenty pro jednání zaslané e-mailem dne 2. 12. 2021: 

- Podklady pro jednání – souhrn informací 

- Kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu – výzva 

IROP č. 7 

- Kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí o podporu – výzva IROP č. 7 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 5 členů rady spolku (viz 

přehled zúčastněných členů výše). Rada spolku tak byla usnášeníschopná. 

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

korespondenčního hlasování a ověřovatelem předseda příslušného orgánu. Zápis je před jeho podepsáním 

zaslán členům orgánu k připomínkování. 

Výsledky korespondenčního jednání 

Členové rady spolku se seznámili s příslušnými podklady a vyjádřili své stanovisko k navrhovaný 

usnesením – viz dále. 

Ad 1. Volba předsedy a místopředsedy 

Celkem 5 členů rady spolku vyjádřilo v rámci korespondenčního jednání svůj souhlas 

s navrhovanými usneseními. 
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Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Rada spolku volí do funkce předsedkyně paní Evu Zadražilovou. 

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

✓ Rada spolku volí do funkce místopředsedy spolek ZO ČSOP Pacov zastoupený Mgr. Lucií 

Hovorkovou. 

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

Ad 2. Schválení kontrolních listů pro kontrolu a hodnocení projektů ze 7. výzvy IROP 

Celkem 5 členů rady spolku vyjádřilo v rámci korespondenčního jednání svůj souhlas 

s navrhovaným usnesením. 

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. 7 „MAS Via rustica – IROP – Podpora 

infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. 

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

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 7. 12. 2021. 

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

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

 


