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Zápis ze schůze Výkonného výboru MAS Voticko, z.s. 
16. 11. 2022, 14:00 – 15:30 
Kancelář MAS Voticko, z.s., Votice 
 
Přítomní:  řádní členové dle prezenční listiny 7 z 9 
 
Program: 

1. Úvod a přivítání 
2. Aktuality z kanceláře 
3. Revize Stanov MAS Voticko, z.s. 
4. Návrh rozpočtu na r. 2023 
5. Plán činnosti na r. 2023 
6. Diskuze  

 
1. Zahájení 
Předseda výkonného výboru Karel Babický přivítal všechny přítomné. 
 
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů 
Karel Babický navrhl zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele Ivu Malou a Annu Zamazalovou. 
 
Usnesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele zápisu Ivu Malou a 
Annu Zamazalovou. 
 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Schválení programu 
Karel Babický přednesl přítomným navržený program jednání a po jeho schválení předal slovo 
manažerce Nikole Tupé. 
 
Usnesení č. 2: Výkonný výbor schvaluje program schůze. 
 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Aktuality z kanceláře 
Nikola Tupá informovala členy Výboru o aktivitách, které probíhají v souvislosti s postupným spouštěním 
Operačních programů a na to navazující zpracování Programových rámců Strategie CLLD 
MAS Voticko, z. s. pro programové období 2021–2027.  
Operační program Technická podpora (OP TP) je vytvořen na zajištění financování chodu kanceláře. 
Žádost o podporu byla podána v září 2022 a ke konci října 2022 schválena. Do konce listopadu tak bude 
zpracována 1. žádost o platbu, kde budou uplatněny způsobilé výdaje od 1. 1. 2022. 
OP Zaměstnanost plus (OP Z+) zajistí návaznost na projekt Mikroregionu Voticko zaměřený na 
koordinaci sociální práce v území a rozvoj Komunitního centra Voticka. Žádost o podporu byla podána 
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na konci srpna 2022. V současné době splnila kontrolu formálních náležitostí a čekáme na věcné 
vyhodnocení hodnotící komisí. Začátek projektu je 1. 1. 2023 a jeho první část končí k 31. 12. 2025. Na něj 
by pak měl plynule navazovat další 3-letý projekt. 
OP IROP je v přípravné fázi. V současnosti se dojednávají specifická pravidla jednotlivých podpořených 
oblastí. V průběhu roku 2022 docházelo ke sběru projektových záměrů a tvorbě „Zásobníku projektů“, 
aby bylo možné připravit potřebný programový rámec s návrhem orientačního finančního plánu na celé 
období. 
Dalším tématem byla organizace Členské schůze MAS Voticko. Termín byl stanoven na 14. 12. 2022 od 15 
hod. v refektáři Kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích a pozvánka byla rozeslána. 

 
5. Revize Stanov MAS Voticko, z.s. 
Vzhledem k plánovaným aktivitám a změnám v animační činnosti MAS v jednotlivých operačních 
programech Nikola Tupá navrhla revizi Stanov MAS Voticko. Jedná se hlavně činnosti spolku, které může 
spolek vykonávat. 

 
6. Návrh rozpočtu na r. 2023 
Nikola Tupá seznámila Výbor s návrhem rozpočtu na rok 2023, kde se díky proplacení 
předfinancovaných nákladů z roku 2022 promítne splacení poskytnuté finanční výpomoci Města Votice. 
 
7. Plán činnosti na r. 2023 
Nikola Tupá seznámila členy s plánem činnosti na rok 2023.  
Po schválení žádosti o podporu z OP Z+ bude MAS Voticko zajišťovat činnost Sociálního, terénního a 
komunitního pracovníka a provoz Komunitního centra Voticka. Pro tuto činnost vzniknou dvě pracovní 
místa, které budou financování z přímých výdajů projektu. 
Další činností je práce s aktuálním tématem energetických úspor. Od roku 2021 spolupracujeme 
s Mikroregionem Voticko na koordinaci tvorby Akčního plánu pro klima a energii (SECAP). V příštím roce 
vznikne po zaškolení pozice Energetického koordinátora, který bude působit v oblasti osvěty a 
poradenské činnosti. Na to navazuje dotační asistence Nové zelené úsporám light. 
Současně probíhá i příprava operačních programů IROP a TAK, který bude podporovat inovace a 
zavádění nových technologií u živnostníků a v malých a středních podnicích.  
 
8.  Diskuze  
V závěru jednání probíhala diskuze na téma podpory zemědělců, která je v přípravě na straně SZP a 
předpokládaná podpora připadá až na rok 2024. Jiří Kříž by byl rád za podporu malých farem a projektů 
k zajištění jejich fungování. 
 
Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Výkonného 
výboru v 15:30. 
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Zapsala dne 21. 11. 2022 ve Voticích Nikola Tupá  
 
Ověřili:   Iva Malá 
 

Anna Zamazalová 
 
 
 
 


