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JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis    

Termín jednání:  20. 10. 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 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zájmová skupina – zemědělství:  

- RNDr. Miroslav Šrůtek 

Omluvení členové rady spolku: 

- Josef Bojanovský, Mgr. Šárka Vitovská, Svazek obcí mikroregionu Stražiště 

Zástupci kanceláře spolku: 

- Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková 

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 jsou přítomni 4 členové z celkového počtu 7. 

Přítomní byli seznámeni s programem jednání, nepadl žádný návrh na jeho změnu. Zapisovatelkou byla 
navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání 

příslušného 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 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 schválení žádosti o změnu týkající se 7. etapy projektu (převod 

nevyčerpané alokace do dalších etap, oznámení změny v orgánech spolku) a o přípravě související 
zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu za 7. etapu. 

Dále informovala o povinnosti pořízení a umístění stálé pamětní desky v rámci povinné publicity 

projektu. Přítomní členové rady byli seznámeni s cenovými nabídkami oslovených dodavatelů. Jako 
nejvhodnější byla zvolena nabídka firmy KAVALÍR CZ s.r.o.  

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2. 

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Rada spolku schvaluje zadání zakázky na výrobu stálé pamětní desky firmě KAVALÍR CZ 

s.r.o., Praha 10 - Vršovice, IČO 24680541. 

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

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 stavu realizace projektů v rámci výzev IROP (8 projektů je 
zrealizováno a proplaceno, 1 projekt je zrealizován a má podanou žádost o platbu, 4 projekty jsou dosud 

realizovány). 

3.2 Program rozvoje venkova (PRV) 

Lucie Hlavinková a Renata Zíková informovaly o registraci projektů 5. výzvy PRV na SZIF a 

souvisejících administrativních úkonech a kontrolách MAS a ŘO. 
Dále Lucie Hlavinková shrnula stav projektů podpořených v rámci 1. až 4. výzvy PRV (zrealizováno 

a proplaceno 17 projektů, 2 projekty jsou zrealizovány a je podána žádost o platbu, 4 projekty jsou ve 

fázi realizace). 

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3. 

Ad 4. Programové období 2021-2027 

Lucie Hlavinková předala přítomným aktuálně dostupné informace týkající se jednotlivých 

operačních programů týkajících se MAS. 
OPZ+: Žádost MAS o podporu na realizaci projektu „Rozvoj komunitní práce v území MAS Via 

rustica z.s.“ splnila podmínky hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a postoupila do fáze 

věcného hodnocení. 
OPŽP: Za Via rustica z.s. – 6 projektových záměrů řešících energetické úspory v oblasti veřejné 

infrastruktury (podpořen pravděpodobně max. 1). Pro Kraj Vysočina alokováno cca 26,4 mil. Kč.  

IROP: Výzva k předkládání programových rámců MAS potrvá do 28. 12. 2023. Témata podpory: 

doprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kultura, cestovní ruch. Předpokládaná 
alokace pro MAS Via rustica z.s.: základ 33 835 461 Kč (tj. 70 % celkové možné alokace) + při splnění 

stanovených podmínek dalších 14 500 912 Kč (zbývajících 30 % alokace). Kancelář MAS kontaktuje 

obce, poskytovatele sociálních služeb a další potenciální žadatele s cílem zjištění vhodných 
projektových záměrů v území a nastavení alokace a indikátorů pro jednotlivá opatření IROP. 

SZP: Oblasti podpory: zemědělství, lesnictví, podnikání na venkově, obce, projekty spolupráce 

(nově i spolupráce uvnitř území MAS). Předpokládaná alokace pro MAS Via rustica z.s. cca 35 mil. Kč.  
OPTAK: ŘO připravuje podklady (snad do konce roku 2022?). Předpokládaná alokace pro MAS 

Via rustica z.s. činí cca 4 392 000 Kč. 

OPTP: Režijní výdaje MAS – předpokládaná alokace pro Via rustica z.s. celkem 16 540 977 Kč.  

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



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ad 5. Organizační a finanční záležitosti 

5.1 Finanční situace spolku 

Lucie Hlavinková informovala o aktuální finanční situaci spolku a uhrazených a trvajících závazcích 

vůči Svazku obcí mikroregionu Stražiště na předfinancování činnosti MAS. 

5.2 Členské příspěvky 

Lucie Hlavinková informovala o úhradě dlužných členských příspěvků za rok 2021 a o rozeslání 

rozpisu a pokynů k platbě členských příspěvků pro rok 2022 (dle usnesení valné hromady z června 

2022). 

5.3 Personální záležitosti 

Lucie Hlavinková informovala o uzavření dodatku č. 4 k pracovní smlouvě pracovnice kanceláře 

spolku Bc. Anny Vlčkové a o plánovaném ukončení pracovního poměru dohodou s pracovnicí kanceláře 
spolku Lucií Benákovou. 

5.4 Zástupci mikroregionů v orgánech spolku 

Lucie Hlavinková uvedla, že v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a případnými 

souvisejícími změnami ve vedení šesti členských mikroregionů je nutné v jednotlivých mikroregionech 

projednat a doložit konkrétní osoby pro zastupování mikroregionů v orgánech MAS. V případě změn 
bude nutné mj. provést aktualizaci údajů v rámci standardizace MAS. Kancelář MAS bude dosavadní 

zástupce jednotlivých mikroregionů v této věci kontaktovat. 

5.5 Jednání valné hromady 

Přítomní členové se shodli, že valná hromada bude svolána až v roce 2023, příp. akutní záležitosti 

budou dle potřeby řešeny korespondenčním nebo online jednáním.  

Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5. 

Ad 6. Diskuse 

Přítomní diskutovali o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie, podpory energetické 

soběstačnosti v území MAS a o nutnosti zajištění odborníků v této oblasti (školení NS MAS pro zájemce 

z území MAS, možnost oslovení VŠ apod.). Přítomní se shodli, že na příští jednání rady spolku budou 

přizváni zájemci o tuto problematiku z území: Mgr. Jan Božek, Matěj Holub a Jan Křivohlavý.   

Termín dalšího jednání rady spolku byl navržen na čtvrtek 1. 12. 2022 od 15:00 hod., místo konání 

bude upřesněno. 

Ad 7. Závěr 

Předsedkyně Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání rady 

spolku v 17:00 hod. 

Zapsáno dne 24. 10. 2022 

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

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

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


