Zápis z Členské schůze MAS Voticko, z.s.
1. 6. 2021, 15:00 – 16:55
Klášter sv. Františka z Assisi, Votice
Přítomní:

řádní členové dle prezenční listiny 33 ze 48
hosté 1

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod a přivítání
Návrh zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Činnost kanceláře MAS
Rozšíření členské základny
Změna v orgánu MAS – Monitorovací a kontrolní výbor
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Voticko
Účetní závěrka za rok 2020
Budoucí aktivity
Závěrečná diskuze

1. Úvod a přivítání
Předseda výkonného výboru Karel Babický přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Členská schůze je
usnášeníschopná.
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů
Pan Karel Babický navrhl zapisovatelku Mgr. Janu Špačkovou a ověřovatele Bc. Miloše Jelínka a Ing.
Lukáše Pospíšila.
Usnesení č.1: Členská schůze MAS Voticko schvaluje zapisovatelkou Mgr. Janu Špačkovou,
ověřovatele Bc. Miloše Jelínka a Ing. Lukáše Pospíšila.

33 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Schválení programu
Pan Karel Babický přednesl přítomným navržený program schůze.
Usnesení č. 2: Členská schůze MAS Voticko schvaluje program jak bylo prezentováno.

33 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Činnost kanceláře MAS
Manažerka MAS Voticko Bc. Nikola Tupá seznámila členy s činností kanceláře MAS Voticko. Členská
základna MAS při svém založení 17. 6. 2020 čítala 41 členů. V prosinci loňského roku se členská základna
rozrostla na 48 členů.
Dále manažerka seznámila členy s aktivitami kanceláře MAS od poslední členské schůze 9. 12. 2020.
Většina školení a seminářů se uskutečnila on-line, MAS Voticko aktivně spolupracuje s Národní sítě MAS
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ČR a KS NS MAS Středočeského kraje. MAS aktivně spolupracuje s Mikroregionem Voticko a s DMO Kraj
blanických rytířů.
5. Rozšíření členské základny
Kancelář Mikroregionu Voticko obdržela dne 26. 5. 2021 žádost o členství od TJ Sokol Votice.
Usnesení č. 3: Členská schůze MAS Voticko přijímá člena T. J. Sokol Votice, soukromý
sektor, zájmová skupina neziskové organizace.

33 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Změna v orgánu MAS – Monitorovací a kontrolní výbor
Z důvodu dostoupení člena Monitorovacího a kontrolního výboru p. Christopehra Robertsona byl, na
základě konzultace s předsedou daného orgánu MAS Voticko, na člena této komise navržen p. Petr
Votava.
Usnesení č. 4: Členská schůze MAS Voticko volí Petra Votavu jako člena Monitorovacího a
kontrolního výboru, soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé.

32 pro, 0 proti, 1 zdržel se
7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Voticko
Uplynulé měsíce byly věnovány přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Voticko (dále jen SCLLD). Byly uskutečněny řízené rozhovory, dotazníky a vytvořeny pracovní skupiny k
jednotlivým tématům. K návrhu SCLLD se mohli členové i veřejnost vyjádřit v uplynulých týdnech.
S obsahem SCLLD seznámil členskou základnu Mgr. Viktor Liška: Zdůvodnil obecnou povahu dokumentu
a to, jak zohledňuje potřeby jednotlivých zájmových skupin. Jednotlivé oblasti byly zpracovány ve
spolupráci s odborníky i veřejností.
Ing. Lukáš Pospíšil pohovořil o analýze věnované tématu krajiny, zemědělství a lesnictví na Voticku.
Byly stanoveny 3 strategické cíle SCLLD MAS Voticko:
I. Region s lidmi a pro lidi
II. Moderní infrastruktura potřebná pro občanský život, práci a volný čas
III. Životní prostředí má zelenou
Z předloženého Strategického rámce budou vytvořeny Akční plány, zohledňující konkrétní potřeby
regionu.
Členská základna diskutovala nad připomínkami jednotlivých členů. Paní Bc. Jitka Růžičková ze ZO
Českého svazu chovatelů Votice připomínkovala indikátory ve strategickém cíli III. Životní prostředí má
zelenou. Bc. Nikola Tupá a Mgr. Viktor Liška vysvětlili, proč byly zvoleny právě předložené indikátory.
Mgr. Pospíšil navrhl změnu opatření ve strategickém cíli III. Životní prostředí má zelenou, čímž došlo k
zobecnění tohoto opatření. Úprava byla přímo provedena do dokumentu. Na základě připomínek bylo
upraveno také první opatření ve strategickém cíli II. Moderní infrastruktura potřebná pro občanský život,
práci a volný čas.
Po vypořádání připomínek diskutovala členská schůze o vizi MAS Voticko.
Vize navržená manažerkou Bc. Nikolou Tupou byla formulována do nové podoby, aby lépe zohledňovala
charakteristiku regionu:
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Motto navržené Mgr. Viktorem Liškou „Známe se, vídáme se, rozumíme si,“ vysvětlila manažerka
Mikroregionu Voticko Mgr. Lucie Krubnerová: s vizí by se měl ztotožnit celý region
Členská základna formulovala vizi mas Voticko v tomto znění:
„Území MAS Voticko je postupně a koncepčně rozvíjejícím se tradičním venkovským regionem. Svým
obyvatelům nabízí dostupné a kvalitní služby v souladu s udržitelným rozvojem a s pomocí inovativních
řešení.
Na rozvoji regionu se podílí většina obyvatel, kteří svým aktivním a zodpovědným přístupem a chováním
udržují socioekonomické vazby a samostatnost venkova.
Místní akční skupina je hybatelem dění, koordinátorem aktivit a iniciátorem příležitostí rozvoje regionu a
komunity.“
A motto v tomto znění:
„Známe se, vídáme se, rozumíme si.“
Usnesení č. 5: Členská schůze MAS Voticko schvaluje Koncepční část Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Voticko, z.s. na období 2021-2027.

33 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Účetní závěrka za rok 2020
Předseda MAS Voticko Karel Babický seznámil členy MAS s příjmy a výdaji MAS Voticko v roce 2020.
Usnesení č. 6: Členská schůze MAS Voticko schvaluje Účetní závěrku 2020.

33 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Budoucí aktivity
Manažerka MAS Bc. Nikola Tupá seznámila členy s aktivitami, které čekají MAS Voticko v následujících
týdnech a měsících. V 1. pol. červena 2021 bude předložena Koncepční část SCLLD MAS Voticko ke
kontrole na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Dále pokračuje spolupráce s Mikroregionem
Voticko na Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Na srpen je předběžně plánována
schůze Výkonného výboru, její konkrétní termín bude upřesněn. V 2. pol. roku 2021 jsou plánována
setkání pracovních skupin a další termín Členské schůze byl předběžně stanoven na přelom listopadu a
prosince 2021. Konkrétní rozpracování SCLLD MAS Voticko bude pokračovat vytvářením Akčních plánů
v návaznosti na jednotlivé operační programy, které by měly být otevřeny v následujících letech.
10. Závěrečná diskuze
Ing. Lukáš Pospíšil by rád inicioval prostřednictvím MAS aktivitu, která by se zabývala prostupností
krajiny. Mgr. Viktor Liška nabídl Ing. Pospíšilovi účast na zasedání Mikroregionu Voticko, kde by bylo toto
téma diskutováno.
Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil Členskou schůzi
v 16:55.
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Zapsala dne 1. 6. 2021 ve Voticích Mgr. Jana Špačková

Ověřili:
Bc. Miloš Jelínek

Ing. Lukáš Pospíšil
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