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Zápis č. 2/2019 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 31. 7. 2019, konané ve Strážnici     

 

 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina ve 14.35 hod. přivítáním všech 

přítomných. Přítomno bylo 6 hlasujících členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu   

Předseda spolku zahájil jednání Rady a navrhl schválení navrženého programu, pokud 

nebudou další doplňující body programu.  

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Schvalování projektů 2.3.,4. výzvy OPŽP 

4. Hospodaření MAS – audit za rok 2018 

5. Aktivity MAS – projekty, malý Leader, MAP II.,.. 

6. Různé – SCLLD, …. 

7. Závěr 

 

 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání. 

 (6/0/0) 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

Místopředseda spolku pověřila zápisem Evu Tihelkovou, ověřovateli jsou navrženi: předseda 

spolku (dle stanov) a ing. Eva Mlýnková (obce). 

 

Usnesení č. 2: 

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

ing. Evu Mlýnkovou (Obec Petrov). 

(6(pro)/0(proti)/0(zdržel se). 

 

Přišla místopředsedkyně spolku Mgr Renata Smutná (Město Strážnice). 

        

3. Schvalování projektů 2., 3. a 4. výzvy OPŽP 

 

Informaci k projektům a výsledkům hodnocení z 2., 3. a 4 výzvy OPŽP,  ve kterých byl 

ukončen příjem žádostí  dne 16. 7. 2019, sdělil přítomným členům Rady předseda spolku 

BC. Otakar Březina. 

- Výzva č. 2 – Realizace ÚSES, protierozní opatření 

- Výzva č. 3 – Realizace sídelní zeleně 

- Výzva č. 4 – Výsadby dřevin 

 

Žádosti o podporu přijaté do jednotlivých výzev jsou uvedeny v příloze zápisu. 

 

Ve výzvě č. 2  -  Realizace ÚSES, protierozní opatření - došlo k finančnímu převisu 

z celkem 5 přijatých žádostí, předseda MAS informoval o výsledku jednání Výběrové 

komise, která doporučila všechny žádosti k financování s tím, že projekt nad rámec 

alokace bude financován přímo prostřednictvím OPŽP, nikoliv z alokace MAS. 

 

Ve výzvě č. 3 – Sídelní zeleň – byl přijat 1 projekt a zbývá cca 4 mil. Kč 

nevyčerpaných. Zástupci obcí informovali, že zatím nemají připravenu potřebnou 

dokumentaci k možným dalším projektům. Město Strážnice má předjednané 3  
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záměry, které by bylo možné dopracovat a využít v ev. další vypsané výzvě MAS (s 

dotací 60%). 

 

Ve výzvě č. 4 – Výsadby dřevin byly přijaty 2 projekty. 

 

Předseda MAS Bc. Otakar Březina přednesl výsledky jednání Výběrové komise MAS a 

po diskuzi bylo hlasováno o schválení hodnocení přijatých žádostí. 

Seznam vybraných/nevybraných žádostí je uveden v příloze zápisu. 

 

Usnesení č. 3:  

Rada MAS schvaluje  pořadí hodnocení žádostí ve 2., 3. a 4. výzvě OPŽP.  

(7(pro)/0(proti)/0(zdržel se). 

 

 

4. Hospodaření MAS – audit za rok 2018 

Účetní MAS BC. Marie Chalupová předložila zprávu auditora za rok 2018 – dle výsledku 

auditu nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření MAS. 

 

Usnesení č. 4. 

Rada MAS bere na vědomí výsledky hospodaření MAS Strážnicko za rok 2018. 

(7(pro)/0(proti)/0(zdržel se). 

 

5. Aktivity MAS – projekty, malý Leader, MAP II… 

 

Manažer MAS informoval, že jsou na ŘO IROP připraveny k odsouhlasení 2 výzvy – Sociální 

podnikání a Sociální bydlení, předpoklad otevřený výzvy v období 8/19 – 9/19. 

 

Aktuálně je otevřena výzva č. 5 PRV (ukončení příjmu žádostí do 12.8.2019).  

V současné době je registrována 1 žádost o podporu (Penzion u levandule, cca 2 mil. Kč, 2 

pracovní místa) 

Potenciální žadatelé: Rolnická a.s. – vybavení penzionu, Vinařství Veverka – Vinařský dům 

Sudoměřice). 

 

V PRV zbývá k čerpání cca  2,2 mil. Kč – přesunu na čl. 20 – Obnova vesnic, předpoklad 

vyhlášení výzvy MAS předpokládá v 12/2019. 

 

Dále manažer MAS informoval o ukončení mezinárodního projektu Areas of Inspiration, kde 

proběhl účetní audit EU – výsledky byly ověřeny bez závad. Jedním z výstupů projektu 

bude i kalendář na rok 2020. 

 

Malý Leader – příjem žádostí o podporu drobných místních akcí byl prodloužen do 30. 9. 

2019. 

 

IROP – výzva č. 2 Vzdělávání - členové Rady MAS byli informováni o stažení žádostí o 

podporu Obce Sudoměřice žadatelem, obce Radějov a Hroznová Lhota podaly žádost o 

změnu projektu, kdy byla z žádostí o podporu stažena položka „Konektivita škol“. 

Členové Rady MAS berou na vědomí, že tyto projektové žádosti budou dále projednány i 

na Valné hromadě DSO Mikroregionu Strážnicko dne 7. 8. 2019. 

 

6. Různé 

 

Předseda MAS Bc. Otakar Březina informoval přítomné, že účetní MAS M. Chalupová ukončí 

pracovní poměr k 28.2.2020 (odchod do důchodu) a otevřel diskusi k možnému 

výběrovému řízení na nového pracovníka MAS. 
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MAS Strážnicko zatím eviduje 1 zájemce (p. Vařechová, Žeraviny), v případě vypsání VŘ je 

třeba připravit požadavky na obsazovanou pozici. 

Na dalším jednání Rady MAS 22. 8. 2019 bude rozhodnuto, zda bude výběrové řízení na 

tuto pozici vyhlášeno. 

 

Účetní MAS informovala, že pro příští audit MAS (za rok 2019) bude nutné zajistit nového 

auditora místo p. Heligrové, která nabude nadále audity zpracovávat. 

 

Starosta obce Sudoměřice Fr. Mikéska informoval, že mají připravený projekt na Komunitní 

centrum (rozsah cca 3 mil. Kč). Dále proběhla diskuze, zda jsou v dalších obcích Strážnicka 

připravené další žádosti na komunitní centra. MAS Předpokládá vyhlášení výzvy do konce 

r. 2019. 

 

7. Závěr 

Předseda MAS Strážnicko poděkoval přítomným za účast na jednání a ukončil jednání Rady 

MAS v 15:45 hod. 

 

 

 

 

Zapsala:             

Eva Tihelková 

 

 

Ověřili:  

 

Bc. Otakar Březina (Obec Kozojídky) 

 

Ing. Eva Mlýnková (Obec Petrov) 

 

 

 


