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   JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  14. 3. 2022 od 15:00 hod. 

Místo 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 – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Zástupci kanceláře spolku: Bc. Anna Vlčková, 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 v 15:00 hod. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno všech 7 členů. 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, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a druhého 

ověřovatele Jakuba Nováka. 

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel se 0 
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Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Lucie Hlavinková informovala o dotaci za 5. etapu projektu Zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS vyplacené v listopadu 2021. Dále informovala o přípravě žádosti o změnu rozpočtu 
projektu na základě skutečně vynaložených výdajů za 6. etapu (do 31. 3. 2022) a následném podání 

žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu. 

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 průběhu 7. výzvy IROP: 

 Do výzvy č. 7 „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“, 

která probíhala 15. 11. až 15. 12. 2021, byly zaregistrovány celkem 3 projekty: 

- Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163 “Učebna polytechniky a 3D technologií s matematickou 

výukou na ZŠ Hořepník” (žadatel – obec Hořepník, zpracovatel žádosti – SOM Stražiště); 

- Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017196 „Modernizace odborné učebny a kabinetu fyziky – ZŠ 

Kamenice nad Lipou“ (žadatel – město Kamenice nad Lipou, zpracovatel žádosti – Nová Lípa); 

- Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204 “Vybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň” (žadatel – 

obec Obrataň, zpracovatel žádosti – SOM Stražiště). 
 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů byla pracovnicemi kanceláře MAS ukončena 

8. 2. 2022. Podmínky této kontroly splnily všechny 3 žádosti o dotaci.  

 Výběrová komise provedla věcné (bodové) hodnocení projektů dne 1. 3. 2022. Podmínky věcného 

hodnocení splnily pouze 2 žádosti, a to reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163 a reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204 – viz zápis z jednání výběrové komise, který obdrželi členové rady 
předem v rámci podkladů zaslaných emailem. Všichni 3 žadatelé se vzdali práva podat žádost o přezkum 

výsledků věcného hodnocení. 

 Členové rady spolku projednali případný střet zájmů ve vztahu k řešeným projektům. Možný střet 

zájmů byl identifikován u těchto členů rady: 

- Ing. Pavel Hájek, který je statutárním zástupcem Svazku obcí mikroregionu Stražiště, tj. 

zpracovatele hodnocených projektů. 

- Vladimír Kotýnek, který je statutárním zástupcem obce Hořepník (tj. jednoho z žadatelů). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tito dva členové rady opustili jednání a hlasování o výběru 

projektů se neúčastnili. Ostatní členové rady spolku podepsali etický kodex. Rada spolku byla i nadále 

usnášeníschopná, neboť bylo přítomno 5 členů ze 7 a veřejný sektor byl zastoupen méně než 50 %. 

 Lucie Hlavinková dále informovala o disponibilní alokaci a požadované výši dotace na projekty.  

Projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení a postoupily k výběru projektů: 

Alokace na 7. výzvu činí 5 599 181,62 CZV (celkových způsobilých výdajů), tj. 5 319 222,53 Kč 

dotace. Celkové způsobilé výdaje na projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení, v součtu 

dosahují částky 5 021 400,15 Kč, požadovaná dotace činí 4 770 330,13 Kč (95 % CZV). Alokace ve 

výši 548 892,40 Kč dotace tak nebude vyčerpána a vzhledem k ukončení programového období 2014-

2020 ji již není možné nijak pro území MAS využít. 

Pořadí Projekt (název, registrační číslo) Žadatel 
Výše požadované 
dotace (Kč) 

Přidělený 
počet bodů 

1. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204 

Vybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň 
Obec Obrataň 2 922 949,58 Kč 50 

2. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163 
Učebna polytechniky a 3D technologií s 
matematickou výukou na ZŠ Hořepník 

Obec 
Hořepník 

1 847 380,55 Kč 45 
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Usnesení k bodu č. 3.1: 

✓ Rada spolku v rámci 7. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní 

vzdělávání IV.“ vybírá k podpoře následující projekty: 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163 “Učebna polytechniky a 3D technologií s 

matematickou výukou na ZŠ Hořepník” 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204 “Vybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň” 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  

Po projednání bodu č. 3.1 se do kanceláře spolku, kde jednání probíhalo, vrátili členové Ing. Pavel 

Hájek a Vladimír Kotýnek, kteří se poté účastnili dalšího jednání. 

3.2 Program rozvoje venkova (PRV) 

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s připravovanou výzvou č. 5, s její alokací a časovým 

harmonogramem. Okomentovala aktualizované Fiche, interní postupy a finální znění výzvy. 

Celková alokace výzvy:      13 525 315,00 Kč 

- z toho Fiche č. 2: 1 830 000,00 Kč 

Fiche č. 3: 1 865 315,00 Kč 

Fiche č. 5: 1 830 000,00 Kč 

Fiche č. 6: 8 000 000,00 Kč 

Termíny administrace: 

- vyhlášení výzvy   pátek 1. 4. 2022 

- zahájení příjmu žádostí  pondělí 4. 4. 2022 

- ukončení příjmu žádostí  pátek 13. 5. 2022 

- finální registrace na SZIF středa 31. 8. 2022 

Usnesení k bodu č. 3.2: 

✓ Rada spolku schvaluje navrhované rozdělení alokace pro 5. výzvu PRV. 

✓ Rada spolku schvaluje finální znění Fichí č. 2, 3, 5 a 6, finální znění výzvy č. 5 a Interní postupy 

MAS Via rustica z.s. pro Program rozvoje venkova (PRV), verzi 1.5. 

✓ Rada spolku schvaluje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 

19.2.1 Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. 

✓ Rada spolku pověřuje pracovnice kanceláře MAS k vypořádání případných připomínek k výzvě 

ze strany řídících orgánů. 

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel se 0  

Ad 4. Programové období 2021-2027 

Lucie Hlavinková podala přítomným aktuálně dostupné informace k možnosti využití operačních 

programů IROP, OPZ+, OPŽP, OPTAK a SZP prostřednictvím MAS, informovala o spolupráci s 

Národním ústavem pro integrovanou krajinu, z.ú., ve věci možného zajištění energetického poradenství 

v oblasti energetických úspor, využití OZE, komunitní energetiky apod. v území MAS. 

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

Ad 5. Organizační a finanční záležitosti 

5.1 Finanční situace spolku 

Lucie Hlavinková uvedla, že podrobný přehled reálných a předpokládaných příjmů a výdajů 

2021/2022 obdrželi členové rady e-mailem jako součást podkladů. Současně byla příslušná tabulka 

promítnuta dataprojektorem. Lucie Hlavinková informovala o uhrazených splátkách prostředků 

zapůjčených Svazkem obcí mikroregionu Stražiště na předfinancování činnosti MAS před zahájením 



4 

 

čerpání dotace. Dále uvedla, že dotace za 6. etapu projektu Zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS by měla být na účet spolku připsána cca v červenci/srpnu 2022. Předpokládaný příjem 

do té doby představují pouze dlužné členské příspěvky DSO Nová Lípa a plánovaný dar Kraje Vysočina. 

Usnesení k bodu č. 5.1: 

✓ Rada spolku ukládá předsedkyni Evě Zadražilové najít zdroje na úhradu zbývající části půjčky 

od Svazku obcí mikroregionu Stražiště a vyjednat s ním dodatek k dohodě o splátkách ze dne 
21. 10. 2020.  

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel se 0 

5.2 Členské příspěvky 

Lucie Hlavinková informovala o dlužných členských příspěvcích za rok 2021 ze strany DSO Nová 

Lípa a spolku RADOVAN 21. Eva Zadražilová uvedla, že osloví ředitelku DSO a zjistí plánovaný 
termín shromáždění starostů DSO, kde má být příspěvek schválen. 

Členové rady dále vznesli návrhy na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2022. 

Usnesení k bodu č. 5.2: 

✓ Rada spolku navrhuje stanovit členské příspěvky pro rok 2022 ve výši 15 Kč/obyvatele pro 

mikroregiony a ve výši 500 Kč pro ostatní členy. 

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel se 0 

5.3 Personální záležitosti 

Lucie Hlavinková informovala, že pracovnice kanceláře MAS Lenka Chválová nastoupila ke dni 6. 
1. 2022 na mateřskou dovolenou. Od 1. 1. 2022 nastoupily na DPP pracovnice Bc. Anna Vlčková a Mgr. 

Tereza Matějková. Předmět činnosti – příprava akčního plánu a projektu pro OPZ+, administrativní 

činnost. 

Návrh usnesení k bodu č. 5.3: 

✓ Rada spolku souhlasí s personálními změnami v kanceláři spolku. 

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel se 0 

5.4 Změny ve složení rady v souvislosti s plánovanými žádostmi do 5. výzvy PRV 

Lucie Hlavinková informovala o předpokládaném zapojení většiny členů rady spolku (resp. s nimi 

spojených organizací) jakožto žadatelů do 5. výzvy PRV. Aby bylo zamezeno střetu zájmů, bude nutné 

nastavit složení rady tak, aby byla schopna schválit výběr projektů (v případě sedmičlenné rady nutno 

mít min. 4 členy, kteří nejsou ve střetu zájmů). Složení rady musí následně schválit valná hromada. 

Návrhy změn: ZS životní prostředí - ZO ČSOP Pacov (stávající zástupkyni Mgr. Lucii  

   Hovorkovou nahradí předseda ZO ČSOP Filip Kačer) 

ZS kultura, sport, volný čas - paní Ing. Veroniku Starkovou může (bude-li to 

nutné) v radě nahradit budoucí nová členka Mgr. Adriana Chittussi 

ZS školství - Mgr. Šárka Vitovská 

Nutno ještě promyslet, oslovit další možné kandidáty a opětovně projednat na příští schůzce rady 

spolku. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.4. 

5.5 Smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů 

Lucie Hlavinková uvedla, že dosud nebyly uzavřeny navrhované smlouvy o výkonu funkce s členy 

volených orgánů MAS. Členové rady se shodli, že uzavření smluv bude vhledem k omezenému 

množství disponibilních finančních prostředků MAS prozatím odloženo. 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.5. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via rustica z.s., náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 
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Ad 6. Diskuse 

Přítomní se dohodli na termínu dalšího jednání rady spolku – středa 27. 4. 2022 od 15:30 (ještě bude 

potvrzeno). 

Ad 7. Závěr 

Předsedkyně Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání rady v 16:50 hod.

Zapsáno dne 17. 3. 2022. 

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

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

Jakub Novák  …………………………………………………… 


