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Zápis č. 6/2018 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 17. 12. 2018, konané ve Strážnici     

 

 

Jednání zahájil předseda MAS Bc. Otakar Březina v 15.00 hod. přivítáním všech přítomných. 

Přítomno bylo 8 hlasujících členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Schválení výzev OPŽP, IROP 

4. Různé – informace k projektům, organizační záležitosti aj. 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení a schválení programu   

Manažer MAS zahájil jednání Rady a navrhl schválení navrženého programu, pokud nebudou 

další doplňující body programu.  

 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání s rozšířením o vyhlášení výzvy IROP. 

(8/0/0) 

 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

Předseda spolku pověřil zápisem Evu Tihelkovou, ověřovateli jsou navrženi: předseda spolku 

(dle stanov) a Pavel Lessl (spolky). 

 

Usnesení č. 2: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Otakara Březinu (Obec Kozojídky) a 

Pavla Lessla (spolky). 

(8(pro)/0(proti)/0(zdržel se) 

        

 

3. Schválení termínu výzev OPŽP, IROP 

 

Manažer MAS informoval o vyhlášení výzev OPžP a IROP. V OPŽP jsou otevřeny výzvy č. 2. 

OPŽP - opatření č.1 realizace ÚSES s alokací 2,5 mil.Kč a opatření č.2 protierozní opatření 

s alokací 2,5 mil.Kč, výzva č. 3 na realizaci sídelní zeleně má alokaci 5 mil.Kč a výzva č.4 na 

výsadbu dřevin alokaci 1 mil.Kč. Výzvy jsou otevřeny od 3.12. a ukončení příjmu žádostí 

31.1.2019, ovšem dle požadavku žadatelů budou prodlouženy do 1.4.2019. 

 

Dále manažer MAS informoval o vyhlášení výzvy č.2 IROP - Infrastruktura ZŠ, neformální 

vzdělávání, jenž bude otevřena od 20.12. 2018 s alokací 10,3 mil. Kč a ukončena 30.3.2019, 

popř. může být dle požadavků a potřeb žadatelů prodloužena. 

 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje prodloužení – modifikaci výzev č. 2,3,4 OPŽP do 1.4.2019 dle 

požadavku žadatelů. 

(8/0/0) 

 

4. Různé – informace k projektům, konference Venkov 2018 aj. 

 

- informace k projektům 

Manažer MAS informoval přítomné členy Rady o stavu výzev a projektů z PRV, IROP A OPŽP, 

které jsou nebo budou otevřeny pro žadatele o dotaci, anebo projekty, které jsou 
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v administraci ŘO. Dále přítomné seznámil se zásobníkem projektů v jednotlivých OP a 

v projektu MAP II. (předběžné info z jednotlivých škol). V případě avizovaného článku 20 PRV 

bude poskytnuta informace ihned po jeho vyhlášení ŘO. 

 

- konference Venkov 

Manažer MAS informoval o vyúčtování konference Venkov 2018, kdy předfinancované 

náklady ze zdrojů MAS už proplaceny pořádajícími organizacemi. 

 

- různé 

Předseda Březina navrhl navýšení platů zaměstnanců o 10 % ke stávajícím mzdám od roku 

2008. 

 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje navýšení mezd zaměstnanců o 10 % ke stávajícím mzdám. 

(7/0/1 -zdržela Bílová) 

 

5. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a navrhl další termín rady a GS v únoru, který ještě 

upřesní. 

 

 

Zapsala:             

Eva Tihelková 

 

 

Ověřili:  

 

Otakar Březina (obec Kozojídky) 

 

Pavel Lessl (ČZS Strážnice) 

 


