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Zápis č. 2/2018 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 16.4.2018, konané ve Strážnici     
 

 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina v 15.30 hod. přivítáním všech přítomných 

členů Rady MAS Strážnicko (dále jen Rada) a předal slovo manažerovi MAS Mgr. Vítu 

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

 

Přítomni: viz prezenční listina  

(Ing. Petr Klásek, Ing. Vítězslav Hořák, Rostislav Svoboda, Marek Buček, Pavel Lessl, Bc. Otakar 

Březina, Bc.Eva Mlýnková, Mgr. Renata Smutná, Libor Grabec – KK, Stanislav Tomšej - host) 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Schvalování projektů 3.výzvy PRV 

4. Schválení změn SCLLD a interních postupů 

5. Výzvy PRV, OPŽP, IROP 

6. Hospodaření MAS za rok 2017 a výroční zpráva MAS Strážnicko, Interní směrnice 

7. Aktivity MAS – projekty Klimatická zeleň, MAP II.,... 

8. Různé  

9. 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. (8/0/0) 

 

     2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

 

Předseda spolku pověřil zápisem Víta Hrdouška, ověřovateli jsou navrženi: předseda spolku (dle 

stanov) a Pavel Lessl (podnikatelé). 

Usnesení č. 2: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Renatu Smutnou (Město Strážnice) a 

Pavla Lessla (spolky). (7(pro)/0(proti)/1(zdržel se - Lessl) 

        

 

3. Schvalování projektů 3.výzvy PRV 

 

Manažer MAS předložil výsledky výběrové komise pro 3. výzvu v Programu rozvoje venkova 

(PRV), kdy bylo přijato do 5.4.2018 přes Portál farmáře 10 projektů ve 3 fiche, z toho 1 projekt 

z fiche 3 byl z formálních důvodů (neúplné podání žádosti) vyřazen. Zbylých 9 projektů bylo 

schváleno výběrovou komisí k finanční podpoře z PRV ve výši 2 162 491,- Kč, viz.tabulka 

Vybrané žádosti o podporu projektů. Po diskusi k jednotlivým projektům nebyly ze strany 

schvalovací komise žádné další připomínky. Rada je usnášení schopná a může schválit projekty 

z 3.výzvy PRV, které vybrala výběrová komise MAS (37,50 % / 62,5 %). 

Usnesení č.  3: 

Rada MAS schvaluje 9 projektů k realizaci v rámci výzvy č.3 PRV dle tabulky Vybrané žádosti o 

podporu projektů. (8/0/0) 

 

 

4. Schválení změn SCLLD a interních postupů 

 

Manažer MAS informoval přítomné členy Rady o schválení změn v SCLLD, která byla 

aktualizována o tři nové opatření pro oblast životního prostředí a jejich odsouhlasení z OPŽP.  
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Usnesení č.  4: 

Rada MAS schvaluje nové znění Strategie CLLD MAS Strážnicko (8/0/0) 

 

Dále byly radou diskutovány formální úpravy Interních postupů MAS dle nových pravidel IROP 

platných od 1.1.2018. 

Usnesení č.  5: 

Rada MAS schvaluje nové znění Interních postupů IROP MAS Strážnicko (8/0/0) 

 

  

5. Výzvy PRV, OPŽP, IROP 

 

Manažer MAS informoval přítomné členy Rady o stavu výzev ve všech 3 operačních programech, 

které MAS v tomto období administruje a aktuální potřebě vyhlášení nových výzev. Po diskusi 

byly dohodnuty nové výzvy v OPŽP, PRV, IROP. V PRV bude vypsána výzva č.4 s otevřenými 

fichemi č.2 (Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku) s alokovanou 

částkou 2 mil. Kč a č.3 (Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka) s částkou 1,5 mil.Kč. Výzva č.4 

PRV bude otevřena  od 18.5. do 26.6.2018. Dále bude případně otevřena další výzva po přijetí 

tzv. čl. 20, který by umožňoval čerpání finančních prostředků pro obce na údržbu veřejných 

prostranství, budov a dalších aktivit.  

 

Usnesení č. 6: 

Rada MAS schvaluje novou výzvu MAS Strážnicko č.4 PRV od 18.5. do 26.6.2018 s alokací 1,5 

mil.Kč ve fiche č.3 a 2 mil. ve fiche č.2. (8/0/0) 

 

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je aktuálně otevřena pro 

příjem žádostí výzva č. 1 – s.c.5.1. - Cyklodoprava, kde MAS průběžně jedná s potenciálními 

žadateli o stavu připravenosti projektových záměrů. Podmínkou podání žádosti na MAS je platné 

územní rozhodnutí či platné sloučené uzemní rozhodnutí a stavební souhlas. Chystá se výzva 

IROP č.2 s příjmem žádostí od 30.6. do 30.8., kde bude vypsána podpora specifického cíle 

4.1. – Podpora škol (F4 s alokací 5 mil Kč) a specifického cíle 5.1. - Budování cyklotras (F1 s 

alokací 6 mil. Kč). 

 

Usnesení č. 7: 

Rada MAS schvaluje výzvu MAS Strážnicko IROP č.2 od 30.6. do 31.8.2018 s alokací na 

specifický cíl 4.1. – Podpora škol 5 mil Kč a specifický cíl 5.1. - Budování cyklotras s alokací 6 

mil. Kč. 8/0/0 

 

V plánované 2. výzvě OPŽP od 30.6. do 30.8.2018 MAS předpokládá možnost čerpání 

v následujících opatřeních, kdy bude kladen důraz na zvýšení zasakování vody a možnost 

výsadeb s následnou údržbou po 3 roky, kdy je udržitelnost dalších 10 let: 

- sídelní zeleň, 

- opatření proti erozi a suchu, 

- prvky ÚSES. 

Podpora financování přes MAS bude 60 % dotace, 80 a 100% dotace dle opatření a minimální 

částka na projekt bude 100 000,- Kč. Výzva OPŽP č.2 od 30.6. do 30.8.2018 – Sídelní zeleň 

s alokací 5 mil.Kč, a v Opatření proti erozi a suchu (alokace 2,5 mil), Prvky USES (alokace 2,5 

mil) a Výsadby na nelesní půdě v CHKO (alokace 2,5mil). 

NS MAS ČR jedná s ŘO o zjednodušení podmínek administrace projektů podaných žadateli přes 

MAS. V nejbližší době proběhnou školení ze strany OPŽP. 

V opatřeních platí omezení čerpání dotací pro nejmenší obce do 500 obyvatel na výsadbu 

zeleně. NS MAS jedná o zajištění dotací pro tyto obce z krajských rozpočtů. 

 

Úkol 1: manažer MAS rozešle všem obcím přílohou zápisu popis těchto opatření. 

 

Usnesení č. 8: 

Rada MAS schvaluje výzvu MAS Strážnicko OPŽP č.2 od 30.6. do 30.8.2018 – Sídelní zeleň 

s alokací 5 mil.Kč, Opatření proti erozi a suchu (alokace 2,5 mil), Prvky USES (alokace 2,5 mil) 

a Výsadby na nelesní půdě v CHKO (alokace 2,5mil). (8/0/0) 
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6. Hospodaření MAS za rok 2017 a výroční zpráva MAS Strážnicko, Interní 

směrnice 

 

Předseda informoval o výroční zprávě a hospodaření MAS v roce 2017, jenž bylo přílohou 

k pozvánce na jednání Rady i GS MAS. Po krátké diskusi byla Výroční zpráva 2017, jejíž 

přílohou jsou i přehledy o hospodaření spolku, přijata.  

Dále byla diskutována a přijata směrnice o nakládání s osobními údaji členů a zaměstnanců 

MAS. 

Usnesení č.  9: 

Rada MAS schvaluje Výroční zprávu  a hospodaření MAS Strážnicko za rok 2017. (8/0/0) 

 

Usnesení č.  10: 

Rada MAS schvaluje Interní směrnici o nakládání s osobními údaji členů a zaměstnanců MAS 

Strážnicko. (8/0/0) 

 

 

7. Aktivity MAS – MAP, Klimagrün aj. 

 

V návaznosti na projekt MAP byla podána žádost na pokračovací projekt MAP II vzdělávání 

ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice, kde je opět zachována struktura nositele 

MAS Horňácko a Ostrožsko, MAS Strážnicko je partner projektu. Projekt prošel formálním 

hodnocením. 

 

Projekt Klimagrün / Klimatická zeleň 

Manažer MAS informoval o průběhu pilotního projektu přeshraniční spolupráce Rakousko – 

Česká republika, kde je dle domluvy partnerů Krajská síť MAS JmK koordinátorem aktivity 

výsadeb, jíž nyní MAS Strážnicko předsedá.  

Probíhá první aktivita projektu Klimagreen - realizace seminářů organizovaných JmK a byl 

vytvořen zásobník projektů realizace zeleně. V rámci jednání bylo dohodnuto, že modelový 

projekt genofondových výsadeb s klimatickým sledováním bude realizován ve skanzenu NULK 

Strážnice a podél cyklostezky 46 v k.ú. Tv. Lhota. 

 

 

8. Různé 

 

Mikroregion Strážnicko, DSO, získal podporu 38 000 Kč z JMK na akci Den vína a ovoce na 

Hotařské búdě v srpnu na podporu ovocnářství a přidružené spolkové a výstavní činnosti. 

 

Předseda MAS navrhl ve vazbě na zvýšenou administraci výzev v MAS ve 4 opatřeních 

jednorázovou odměnu členům výběrové komise 1 500,-Kč, programového výboru – rady 

2 000,- Kč a hodnotitelům ve výši 5 000,- Kč. 

Usnesení č. 11: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje jednorázovou odměnu členům výběrové komise, programového 

výboru a hodnotitelům. (8/0/0) 

 

Předsedou a manažerem byly podány informace o přípravě Konference venkov 2018, jehož 

organizátorem je Spolek pro obnovu venkova, který s možnou finanční podporou JMK 

(individuální dotace) a MZE připravuje realizaci ve Strážnici v termínu 19. – 21. 9. 2018 (zatím 

nebylo oficiálně schváleno MZE, jako hlavního finančního partnera).  

Konferenci zaštiťuje SPOV, SMO, SMS a pro realizaci bude partner MAS Strážnicko – které zajistí 

především ubytování a kulturní program a TAS Slovácko - pro zajištění exkursí a logistického 

servisu.  

 

 

9. Závěr 

Další termín jednání Rady MAS bude stanoven operativně dle potřeby. 

Předseda MAS poděkoval členům Rady MAS za účast a ukončil jednání v 16.30 hod.  

 

Zapsal: Vít Hrdoušek 

 

Ověřili: Otakar Březina (z.s. obce), Pavel Lessl (z.s. spolky) 


