Zápis z Členské schůze MAS Voticko, z.s.
9. 12. 2020, 15:30 – 16:30
online Microsoft Teams
Přítomní:

řádní členové dle prezenční listiny 22 ze 40
hosté 4

Program:
1.

Úvod a přivítání

2.

Návrh zapisovatele a ověřovatelů

3. Schválení programu
4. Aktuality z kanceláře
5. Změna Stanov MAS Voticko, z. s.
6. Změna Jednacího a volebního řádu MAS Voticko, z. s.
7.

Rozpočet na rok 2021

8. Přijetí nových členů
9. Strategie území a komunitní plánování
10. 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 zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele Janu Špačkovou a Viktora Lišku.
3. Schválení programu
Pan Karel Babický přednesl přítomným navržený program schůze a předal slovo manažerce Nikole Tupé.
4. Aktuality z kanceláře
Nikola Tupá informovala přítomné o dění v kanceláři MAS a seznámila členy s novými emailovými
adresami na manažerku a předsedu, které jsou tupa@masvoticko.cz a predseda@masvoticko.cz.
Upozornila také členy na fungující webové stránky masvoticko.cz a profil na Facebooku @masvoticko,
které slouží jako informační platforma směrem k veřejnosti.
Další informace se týkala zhodnocení 1. korespondenčního hlasování, které proběhlo 26. 8. 2020.
Protokol a zápis členové obdrželi formou emailu po jeho ukončení.
Nikola Tupá dále informovala členy o absolvování seminářů, online webinářů a schůzí Národní a Krajské
sítě MAS ČR, jejichž tématem byla příprava na nové programové období 2021-2027, včetně přípravy
Strategie CLLD na území MAS.
Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, podaná 24. 9. 2020, byla vyhodnocena 24. 11. 2020.
Součástí protokolu k hodnocení žádosti byla výzva k doplnění několika nejasností a nesouladu
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s Metodickým pokynem MMR ČR, podle kterého se posuzování žádostí řídí. Lhůta na opravu / doplnění
byla stanovena do 15. 12. 2020.
5. Změna Stanov MAS Voticko, z.s.
Nikola Tupá zaslala všem členům emailem návrh změny Stanov MAS Voticko, z.s. k nahlédnutí, a každý
dostal možnost se k tomuto dokumentu vyjádřit. Změny stanov se týkaly zejména sjednocení názvosloví
a upravení náležitostí dle Metodického pokynu vydaného MMR ČR.
6. Změna Jednacího a volebního řádu MAS Voticko, z.s.
Nikola Tupá zaslala všem členům emailem návrh změny Jednacího a volebního řádu MAS Voticko, z.s.
k nahlédnutí, a každý dostal možnost se k tomuto dokumentu vyjádřit. Změny jednacího řádu se týkaly
zejména možnosti přepočtu hlasovacích práv pouze pro Členskou schůzi a upravení náležitostí dle
Metodického pokynu vydaného MMR ČR.
7. Rozpočet na rok 2021
Karel Babický společně s Viktorem Liškou představily návrh rozpočtu na rok 2021, kde upřesnily způsoby
financování spolku MAS. Po dohodě byla podána žádost městu Votice o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 500 tisíc Kč, která byla, k datu konání schůze, schválena radou města Votice a
předána k projednání zastupitelstvu města Votice. Dále byla podána žádost na Mikroregion Voticko o
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10 Kč na obyvatele, tj. celkem 115 340 Kč. Všechny uznatelné
náklady budou vyúčtovány ke konci roku 2021 a uplatněny v žádosti Programu technické podpory MMR
ČR.
8. Přijetí nových členů
Nikola Tupá seznámila Členskou schůzi se zájemci o členství a vyzvala je ke krátkému představení se.
Jedná se o tyto podnikatelé, spolky i aktivní jednotlivce: Jezdecký klub Voleveč, Český svaz
chovatelů, z. s., Základní organizace Votice, Bc. Petr Votava – BIO Angus Česká Sibiř, Veronika
Krejčová, Robert Krejča, Martin Franc, Josef Keller, Jaroslav Zajíček a Jana Mandovcová – Zahrádecký
dvůr.
Podklady k 2. korespondenčnímu hlasování o návrzích usnesení týkajících se Stanov spolku, Jednacího a
volebního řádu spolku, návrhu rozpočtu na rok 2021 a přijetí nových členů dostali všichni členové MAS
Voticko, z.s. v rámci emailové komunikace.
9. Strategie území a komunitní plánování
V rámci přípravy Strategie CLLD MAS Voticko byla navázána spolupráce s Centrem pro komunitní práci,
kteří poskytnou metodickou podporu v oblasti úspěšného komunitního plánování. Na základě konzultace
s panem Markem z CPKP byl vytvořen harmonogram tvorby Strategie a stanovena hlavní témata na
základě návrhů možností čerpáni z jednotlivých programů, ze kterých vzniknou pracovní skupiny.
V průběhu listopadu proběhla informační kampaň, která zahrnovala vydání tiskové zprávy do Votických
novin a místních zpravodajů obcí, emailovou rozesílku členské základně a širší zapojené veřejnosti, a
příspěvky na internetových stránkách a Facebooku. Další částí je analytická fáze, kdy je nutné zpracovat
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charakteristiku území na základě faktických zdrojů. Následovat budou řízené rozhovory s významnými
subjekty jednotlivých témat a jednání pracovních skupin.
10. Závěrečná diskuze
V závěru poděkovala Nikola Tupá za pozornost a celkovou spolupráci v roce 2020.

Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil Členskou schůzi
v 16:30.

Zapsala dne 14. 12. 2020 ve Voticích Nikola Tupá

Ověřili:
Jana Špačková

Viktor Liška
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