Zápis ze schůze Výkonného výboru MAS Voticko, z.s.
30. 9. 2020, 15:00 – 16:00
Kancelář MAS Voticko, z.s., Votice
Přítomní:

řádní členové dle prezenční listiny 8 z 9
hosté 1

Program:
1. Úvod a přivítání
2. Aktuální informace z kanceláře
3. Příprava tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Voticko pro
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
Pan Karel Babický navrhl zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele Viktora Lišku a Jaroslava Kmocha.
Usnesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele zápisu Viktora
Lišku a Jaroslava Kmocha.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Schválení programu
Pan 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 8, proti 0, zdržel se 0
4. Aktuální informace u kanceláře
Nikola Tupá informovala přítomné o dění v kanceláři MAS a seznámila členy s aktuálním stavem žádosti o
kontrolu dodržování standardů MAS, která byla podána 24. 9. 2020.
Informovala členy Výboru o plánovaných aktivitách jednotlivých operačních programů a způsobu
financování kanceláře MAS, které navazují na nový operační program technické podpory 2021-2027. Na
základě informací, které byly zjištěny na pořádaných seminářích a komunikace s příslušným orgánem
MMR, je nutné zajistit předfinancování fungování kanceláře po celý rok 2021. Finanční prostředky, které
budou poskytnuty přibližně ke konci roku 2021, bude možné nárokovat zpětně k 1. 1. 2021. Předseda Karel
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Babický tuto informaci podal už na jednání DSO Mikroregionu Voticko dne 2. 9. 2020, kde starosta
města Votice nabídl možnost poskytnutí půjčky, která by pokryla část nákladů. Viktor Liška navrhl, že
další potřebné náklady na provoz kanceláře by mohly být pokryty z neinvestičního příspěvku
Mikroregionu Voticko. Členové Výboru vzali tyto informace na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o
poskytnutí půjčky na město Votice a s podáním žádosti o poskytnutí neinvestičního příspěvku na
Mikroregion Voticko.
Usnesení č. 3: Výkonný výbor souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí půjčky na činnost a provoz
MAS Voticko, z.s. na město Votice.
Pro 8, 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 8, proti 0, zdržel se 0
5. Příprava komunitního plánování MAS
Nikola Tupá informovala členy o průběhu přípravy strategickém plánování rozvoje území MAS. Jako při
předešlé schůzi se rozvinula se diskuze s postupem komunitního plánování. Nikola Tupá navrhla pracovní
skupiny s určenými garanty, které byly vytvořeny v návaznosti na plánované podporované oblasti
v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje a další operační programy.
Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Výkonného
výboru v 16:00.

Zapsala dne 30. 09. 2020 ve Voticích Nikola Tupá
Ověřili:

Viktor Liška
Jaroslav Kmoch
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