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Zápis č. 3/2017 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 
ze dne  27. 6. 2017, konané ve Strážnici     

 
 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina v 15.30 hod. přivítáním všech přítomných 
a ujal se vedení jednání rady MAS Strážnicko (dále jen Rada). Přítomno bylo 6 hlasujících 
členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Jmenování ověřovatele zápisu 
3. Interní postupy MAS Strážnicko 
4. Příprava výzev, realizace SCLLD 
5. Informace o projektech – MAP, TAS, Cykloresort, Klimagrün, TPS, KS MAS aj. 
6. Schválení výroční zprávy MAS a výsledku hospodaření MAS za rok 2016 
7. Různé 
8. Závěr 

 
 

1. Zahájení a schválení programu   
Předseda spolku přivítal přítomné členy MAS a zahájil jednání Rady. Navrhl schválení 
programu, pokud nebudou další doplňující body programu.  
 
Usnesení č. 1: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání. 
(6/0/0) 
 
 
2. Jmenování ověřovatelů zápisu   
Předseda spolku pověřil zápisem Evu Tihelkovou, ověřovateli jsou navrženi: předseda spolku 
(dle stanov) a Petr Klásek. 
 
Usnesení č. 2: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Otakara Březinu (obec Kozojídky) a 
ing. Petra Kláska (podnikatelé).  
(5(pro)/0(proti)/1(zdržel se – Klásek)) 
 

 

3. Interní postupy MAS Strážnicko  
Předseda spolku O. Březina informoval přítomné, že návrh Interních postupů MAS Strážnicko 
(dále jen IP) byl všem členům MAS rozeslán e-mailem. Interní postupy jsou dokumentem, 
který popisuje procesy pro vyhlašování a hodnocení výzev v IROP, PRV. Aktuální verze IP 
je schválena ŘO a v tomto znění musí být následně schválena i Radou spolku pro možnost 
vyhlašování výzev. 
 
Usnesení č. 3: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje konečné znění Interních postupů MAS Strážnicko pro IROP, 
PRV. 
(6/0/0) 
 

  
4. Příprava výzev, realizace SCLLD 
Manažer MAS V. Hrdoušek informoval členy Rady o aktuálně připravovaných výzvách. 
Největší připravenost je u výzev PRV – předběžný zájem žadatelů:  zemědělci, podnikatelé, 
vinaři. Výzva MAS je ve II. kole připomínkového řízení, dne 6.6. 2017 proběhlo úvodní 
školení pro žadatele. 
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Výzva OPŽP bude vyhlášena koncem léta 2017, je zaměřena na výsadba dřevin na území 
CHKO, mimo zastavěná území. Dle předběžných informací z jednání pracovních skupin NS 
MAS je předpoklad možnosti čerpání dalších finančních prostředků pro MAS po roce 2018 na 
výsadby i v zastavěném území a na drobné protierozní a retenční úpravy v krajině; zatím 
není schváleno orgány EU. 
R. Smutná (Město Strážnice) se dotázala na finanční příspěvky na výsadbu stromů. V. 
Hrdoušek předběžně informoval, že se počítá cca s částkou 1 500,- Kč/strom vč. 10-leté 
údržby. 
 
Výzva IROP – MAS připravuje 1. výzvu na cyklodopravu, předpoklad vyhlášení v září 2017. 
Alokace pro výzvu je 6 mil. Kč, 90% dotace, dle milníku stanoveného ŘO je nutné vyčerpat 
tyto finance do konce roku 2018. 
E. Mlýnková (Obec Petrov) se dotázala na připravenost ze strany Sudoměřic v plánovaném 
záměru cyklostezky Sudoměřice – Petrov. V Petrově zatím nemají připravenou  dokumentaci, 
a není záměr ani v územním plánu. 
Aktuálně jsou připravovány tyto návrhy na cyklostezky: Strážnice – Vnorovy (část u parku), 
Žeraviny – Kozojídky (část u sklepů), Sudoměřice- Petrov (podél silnice). 
V jednání jsou i možné další projekty: Tvarožná Lhota – Strážnice (okolo družstva), Tvarožná 
Lhota – Radějov – úprava na asfaltový povrch stezky. 
 
Výzvy pro jednotlivé OP budou vyhlášeny a administrovány v následujících el. systémech: 

• PRV – portál farmáře 
• IROP, OPŽP – MS2014+ 

 
 
5. Informace o projektech – MAP, TAS, Cykloresort, Klimagrün, TPS, KS MAS 

• O projektu MAP informovala členy Rady asistentka projektu MAP E. Tihelková. 
Aktuálně probíhá tvorba plánu aktivit společně s MAS Horňácko a Ostrožsko. 
V květnu 2017 byl pro zástupce ZŠ připraven seminář „Místně zakotvené učení“, 
kterého se zúčastnili pedagogové z území ORP Veselí n. Mor. 

Manažer MAS V. Hrdoušek dále informoval: 
• projekt „Klimagrün/Klimatická zeleň“ v rámci programu Interreg AT-CZ – 

žádost úspěšně prošla procesem formálních připomínek, nyní čekáme na vyjádření 
ŘO ohledně věcného hodnocení (předpoklad výsledku v září 2017). V případě 
schválení projektu by proběhly výsadby v letech 2018 – 2019, budou vytipovány 
vhodné lokality tak, aby tyto výsadby měly pozitivní vliv v rámci klimatické změny, 

• TAS (Turistická asociace Slovácko): proběhlo schválení a čeká se na přidělení 
certifikátu od JmK. Předsedou TAS byl zvolen ing. Josef Smetana (manažer MAS 
Dolní Morava). DSO Baťův kanál je nově členem TAS. 

• TPS (tématická pracovní skupina)Ovocné stromy a krátké řetězce – aktivity 
navazují na projekt Klimagrün, zejména prosazování ovocných výsadeb mimo 
území CHKO, v obcích... a jejich užití a zpracování v místě. 

• KS MAS – MAS Strážnicko jako aktuálně předsedající MAS za Jihomoravský kraj 
koordinuje KS MAS v jednání na národní i krajské úrovní (výbor NS MAS, 
regionální a národní stálá konference, apod.). MAS LVA (Lednicko-valtický areál) 
navrhuje účast na dožínkách v Břeclavi jako jednotnou prezentaci Krajské sítě 
MAS. MAS LVA dále navrhuje možnost zapojení do mezinárodního projektu 
National Geografic „Žluté okno“ (v projektu je díky instalaci žlutého okna na 
veřejném prostranství/v přírodě možné zatraktivnit zvolené místo v regionu pro 
vyšší návštěvnost turisty) – v rámci diskuse členů Rady MAS zatím pro území MAS 
Strážnicko nebylo podpořeno. 

• Area of inspiration (Ovečky pro Karpaty 2017) – V. Hrdoušek informoval o 
druhém ročníku projektu spojujícího folklorní festivaly Myjava a Strážnice 
prostřednictvím folklorních vystoupení v jednotlivých obcích i oživením tradice 
přehánění ovcí na m-s pomezí. Tento projekt je součástí mezinárodního projektu 
„Areas of Inspiration“, jehož se účastní i výtvarníci z různých zemí. Výstupem je 
kromě kulturních aktivit a spolupráce i kolekce obrazů a prezentační video. 
Výstava výtvarných děl a fotografií bude putovat do různých míst v Evropě (Brno, 
Vídeň, Frankfurt n.M., Vilnijus, Poprad…). Z místních umělců se na projektu 
podílejí výtvarníci Fr. Pavlica, J. Miškeřík, F. Botek, řezbář T. Měsíček a další, kteří 
budou spolu s folkloristy v průběhu let 2017 – 2018 účastni i na akcích partnerů. 
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NULK Strážnice, jako další partner, v rámci MFF Strážnice ve skanzenu uspořádal 
odborný seminář všech 5 partnerů z Čech, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, 
Estonska a Ruska s výstavou obrazů.  

 
6. Schválení Výroční zprávy MAS a výsledku hospodaření MAS za rok 2016 
Manažer MAS V. Hrdoušek předložil přítomným členům Rady MAS ke schválení návrh Výroční 
zprávy MAS za rok 2016, účetní MAS M. Chalupová informovala o výsledku hospodaření 
spolku v minulém roce. 
 
Usnesení č. 4: 
Rada MAS schvaluje Výroční zprávu MAS Strážnicko a výsledek hospodaření za rok 2016. 
(6/0/0) 
 
 

7. Různé 
Ze strany členů Rady MAS nebyly vzneseny žádné body/dotazy k dalšímu jednání. 
 
 
8. Závěr 
Další termín jednání Rady MAS nebyl zatím stanoven, bude určen operativně dle potřeby 
dalšího jednání. 
 
Předseda spolku Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) poděkoval přítomným za účast na 
jednání Rady MAS a ukončil jednání v 16.15 hodin. 

 
 

 
Zapsala: 
Eva Tihelková 
 
Ověřili: 
Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) 
 
Ing. Petr Klásek (zájm. skupina Podnikatelé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


