Zápis ze schůze Výkonného výboru MAS Voticko, z.s.
13. 10. 2021, 14:30 – 15:30
Kancelář MAS Voticko, z.s., Votice
Přítomní:

řádní členové dle prezenční listiny 7 z 9
hosté 1

Program:
1. Úvod a přivítání
2. Aktuální informace z kanceláře
3. Příprava na programové období 2021-2027
4. Diskuze
1. Zahájení
Předseda výkonného výboru Karel Babický přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Výkonný výbor je
usnášeníschopný.
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů
Karel Babický navrhl zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele Viktora Lišku a Jana Počepického.
Usnesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele zápisu Viktora
Lišku a Jana Počepického.
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. Aktuální informace u kanceláře
Nikola Tupá seznámila členy s aktuálním děním v kanceláři MAS Voticko.
Informovala členy Výboru o vyjednávání se zástupci NS MAS ČR, MMR ORP a nového operačního
programu Technická podpora o způsobu financování chodu kanceláře a přípravy Strategie území MAS
Voticko, které bylo minulý rok 2020 přislíbeno k výplatě ke konci roku 2021 s uznatelnými náklady od
1. 1. 2021. Situace se v průběhu roku změnila a vzhledem k nedočerpaným financím v OP IROP, ze kterého
byly v minulém období MAS financovány, se podpora roku 2021 stále vyplácí z příslušné výzvy programu
IROP. Nově vzniklé MAS ale nejsou způsobilým žadatelem. Způsobilé náklady bude možné uplatnit až od
1. 1. 2022. Po kontrole rozpočtu MAS Voticko Karel Babický navrhl zavedení členského příspěvku obcí a
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Viktor Liška navrhl, že potřebné náklady by mohly být pokryty z neinvestičního příspěvku Mikroregionu
Voticko. Starosta města Votice Jiří Slavík navrhl prodloužení splatnosti poskytnuté finanční výpomoci.
Tím by mělo být zajištěno předfinancování roku 2022. Členové Výboru vzali tyto informace na vědomí a
souhlasí s podáním žádosti o prodloužení poskytnuté finanční výpomoci na město Votice a s podáním
žádosti o poskytnutí neinvestičního příspěvku na Mikroregion Voticko.
Usnesení č. 3: Výkonný výbor souhlasí s podáním žádosti o prodloužení poskytnuté finanční
výpomoci na činnost a provoz MAS Voticko, z.s. na město Votice.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4: Výkonný výbor souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestičního příspěvku na
činnost a provoz MAS Voticko, z.s. na Mikroregion Voticko.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Příprava na programové období 2021-2027
Nikola Tupá informovala členy o průběhu přípravy programového období 2021-2027. Nejdříve bude
zpracován Akčním plán OPZ+, který zajistí pokračování projektu Koordinátor sociálních služeb. Alokaci
celého programu bude MAS Voticko čerpat z dvou navazujících tříletých projektů. Dalším operačním
programem, který by měl začít v příštím roce 2022 bude IROP.
6. Diskuze
Termín Členské schůze MAS Voticko byl stanoven na 1. 12. 2021, kde by se zároveň probrala možnost
organizace setkání pracovní skupiny spolky.
Lukáš Pospíšil seznámil ostatní členy s nabídkou praktických stáží Erazmus+, která probíhá jako pracovní
stáž v zahraničním podniku či organizaci a ČR je tak hostitelem studentů ze zahraničních vysokých škol.
Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Výkonného
výboru v 15:30.

Zapsala dne 13. 10. 2021 ve Voticích Nikola Tupá
Ověřili:

Viktor Liška
Jan Počepický
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