Zápis ze schůze Výkonného výboru MAS Voticko, z.s.
17. 08. 2020, 15:00 – 16:00
Kancelář MAS Voticko, z.s., Votice

Přítomní:

řádní členové dle prezenční listiny 6 z 9
hosté 3

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 není usnášeníschopný z důvodu porušení pravidla max. 49 % zastoupení
hlasovacích práv některé ze zájmových skupin. Podle jednacího řádu bylo rozhodnuto, že
každá zastoupená zájmová skupina obdrží jeden hlas. Členové zájmové skupiny města a obce
se konsensuálně dohodly jaký člen bude danou zájmovou skupinu při hlasování zastupovat
pro všechny body jednání. Zástupcem zájmové skupiny města a obce byl zvolen Jiří Slavík.
Předseda výkonného výboru konstatoval, že Výkonný výbor je za těchto podmínek
usnášeníschopný.
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů
Pan Karel Babický navrhl zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele Václava Kardu a Annu
Zamazalovou.
Usnesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje zapisovatele Nikolu Tupou a ověřovatele zápisu
Václava Kardu a Annu Zamazalovou.
Pro 3, 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 3, proti 0, zdržel se 0

4. Aktuální informace u kanceláře
Nikola Tupá informovala přítomné o dění v kanceláři MAS. Seznámila členy s aktuálním
stavem internetových stránek MAS Voticko. Informovala členy se schválením členství
v Národní síti MAS ČR a jejím projektem Regiony sobě. Do této kampaně navrhl Jiří Slavík
starosta města Votice, zapojení dalších podniků působících na území města Votic. Dále
seznámila výkonný výbor s postupem plnění výzvy o podání žádostí o kontrolu dodržování
standardů MAS. Nikola Tupá informovala členy Výkonného výboru o odstoupení Lucie
Svatošové z funkce člena Výběrové komise. Předseda Karel Babický navrhl volbu člena
výběrové komise hlasováním per rollam a pověřil manažerku Nikolu Tupou k jeho realizaci.
Na funkci člena výkonného výboru byla navržena Mgr. Lenka Zapletalová za zájmovou
skupinu podnikatelé.
Usnesení č. 3: Výkonný výbor schvaluje volbu člena Výběrové komise hlasováním per
rollam a návrh člena bere na vědomí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0
5. Příprava komunitního plánování MAS
Nikola Tupá informovala členy o strategickém plánování, které je základem tvorby Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území MAS. Rozvinula se diskuze s postupem
komunitního plánování. Nikola Tupá navrhla řízené rozhovory a dotazníkové šetření, jako
první krok k získání podkladů k dalšímu plánování. Václav Karda, starosta obce Miličín, navrhl
možnost svolání zástupců spolků v členských obcích. Předseda Mikroregionu Voticko Viktor
Liška navrhl využití členské schůze Mikroregionu k řízenému rozhovoru se starosty obcí na
území MAS Voticko, z.s.

Předseda výkonného výboru Karel Babický poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi
Výkonného výboru v 16:00.

Zapsala dne 17. 08. 2020 ve Voticích Nikola Tupá

Ověřili:

Václav Karda
Anna Zamazalová

