Zápis z Členské schůze MAS Voticko, z.s.
1. 12. 2021, 15:00 – 16:00
online Microsoft Teams
Přítomní:

řádní členové dle prezenční listiny 24 z 50

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod a přivítání
Návrh zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Činnost kanceláře MAS Voticko
Členské záležitosti
Návrh rozpočtu na rok 2022
Programové období 2021+
Závěrečná diskuze

1. Úvod a přivítání
Předseda výkonného výboru Karel Babický přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Členská
schůze není usnášeníschopná. Přesto se členové rozhodli pokračovat v jednání. Následné hlasování bude
zajištěno 1. korespondenčním hlasováním v roce 2021.
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů
Pan Karel Babický navrhl zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele Hanu Dohnalovou a Janu Plačkovou.
3. Schválení programu
Pan Karel Babický přednesl přítomným navržený program schůze a předal slovo manažerce Nikole Tupé.
4. Činnost kanceláře MAS Voticko
Nikola Tupá představila činnost kanceláře MAS v uplynulém roce. Připomněla srpnové splnění podmínek
kontroly Strategie CLLD MAS Voticko a účast v organizačním týmu celorepublikového setkání Národní
sítě MAS ČR, které proběhlo v termínu 20. – 23.9.2021 v Kutné Hoře (LEADERfest 2021). V průběhu roku a
vzhledem k přípravám Akčních plánů jednotlivých operačních programů se MAS Voticko aktivně zapojilo
do spolupráce s Národní a Krajskou sítí MAS ČR. Dalším partnerem v rozvoji regionu je Mikroregion
Voticko, kde se MAS podílí na spolupráci v projektech Komunitní energetika a Pakt starostů a primátorů,
která vyústí ve zpracování Akčního plánu pro obnovitelnou energii a klima (SECAP) území Voticka.
5. Členské záležitosti
Nikola Tupá seznámila Členskou schůzi s novým zájemcem o členství. Spolupráce s SDH Votice začala s
tvorbou Strategie CLLD. Jako členové pracovní skupiny pro spolkovou činnost se zástupci SDH Votice
aktivně zapojili do diskuze nad analýzou potřeb území a následně projevili zájem o členství v MAS a další
spolupráci nad rozvojem spolkové činnosti v území. Zástupce SDH Votice se Členské schůze nezúčastnil
a o jeho případném přijetí bude informován emailem.
Hlasování o přijetí nového člena je součástí návrhu usnesení 1. korespondenčního hlasování v roce 2021.
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6. Návrh rozpočtu na rok 2022
Karel Babický společně s Viktorem Liškou představili možné způsoby financování spolku a návrh
rozpočtu na rok 2022. Financování chodu kanceláře MAS a příprava Strategie území mělo být původně
pokryto z Operačního programu MMR Technická pomoc (OPTP). Podle informací, které jsme v létě 2020
dostaly od zástupců řídících orgánů (MMR, OPTP), měly být náklady MASek uznatelné z dotace OPTP od
1.1.2021. Jejich proplácení bylo přislíbeno ke konci roku 2021. S touto informací jsme stavěli rozpočet na
rok 2021 a nutné předfinancování chodu MAS jsme po domluvě zajistili finanční výpomocí od Města
Votice a neinvestičním příspěvkem Mikroregionu Voticko.
Poskytnuté informace ale ve 2. polovině roku 2021 doznaly změn. Nepřipravenost ČR v oblasti čerpání
dotací a díky tomu přenastavený systém financování MAS způsobil, že fungující MAS dočerpávají
podporu v operačním programu z minulého období 2014 - 2021 (IROP). OPTP pro programové období
2021-2027 se bude spouštět až příští rok 2022. Tři nově vzniklé MAS, včetně naší “votické”, nejsou
způsobilé k výplatě podpory z minulého období.
OPTP se tedy rozeběhne od 1.1.2022 a první výplata je plánovaná na červenec 2022. Náklady, které měla
MAS Voticko v letošním roce, se již do rozpočtu z dotace nevrátí a musíme je sanovat. Dále je nutné
pokrýt náklady na přípravu další části strategického dokumentu, na základě kterého budeme moct
vypisovat výzvy v programovém období 2021-2027, další administrativní práce spojené s chodem
kanceláře MAS Voticko a vypořádání finanční výpomoci od Města Votice.
Na jednání Výkonného výboru MAS Voticko, které proběhlo 13.10.2021, se členové proto dohodli
na těchto krocích:
1. podání žádosti o prodloužení splatnosti finanční výpomoci Města Votice do března 2023
• žádost o prodloužení byla projednána na radě Města Votice a bude ještě projednána na
zastupitelstvu města
2. podání žádosti na Mikroregion Voticko o zaplacení mimořádného členského příspěvku na rok
2022 ve výši 461 360 Kč, aby zvýšené náklady nesly pouze obce, nikoliv spolky a podnikatelé
působící na jejich území
Na členské schůzi Mikroregionu Voticko dne 29. 11. byl pak předložen návrh rozpočtu na rok 2022, který
předpokládá navýšení členských příspěvků pro obce i o částku alokovanou pro činnost MAS Voticko.
Rozpočet na rok 2022 je postaven jako přebytkový a předpokládá dotační podporu a čerpání mzdových
nákladů na 2 pracovní úvazky. Zahrnuje také nutné výdaje na spoluúčast k dotaci.
Hlasování o rozpočtu na rok 2022 je součástí návrhu usnesení 1. korespondenčního hlasování v roce
2021.
7. Programové období 2021+
Nikola Tupá informovala o budoucí činnosti kanceláře MAS na rok 2022, kdy bude pokračovat práce na
druhé části Strategie CLLD území MAS Voticko. Jedná se tvorbu akčního plánu strategie, který bude
rozdělen do jednotlivých Programových rámců obsahujících jednotlivá opatření. Důležitou součástí je
definování klíčových projektů, finančního plánu a plánu indikátorů.
Dál se předpokládá spolupráce v rámci pracovních skupin, a to hlavně PS pro spolkovou činnost a pro
zemědělství a péči o krajinu, kterým byla nabídnuta organizace setkání na jaře 2022.
8. Závěrečná diskuze
V závěru poděkovala Nikola Tupá za pozornost a celkovou spolupráci v roce 2021.
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Podklady k 1. korespondenčnímu hlasování v roce 2021 o návrzích usnesení týkajících se přijetí nového
člena a návrhu rozpočtu na rok 2022 MAS Voticko, z.s. v rámci emailové komunikace.

Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil Členskou schůzi
v 16:00.

Zapsala dne 13. 12. 2021 ve Voticích Nikola Tupá

Ověřili:
Hana Dohnalová

Jana Plačková
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