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Zápis č. 1/2020 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 12. 2. 2020, konané v Kozojídkách     

 
 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina ve 14.30 hod. přivítáním všech přítomných. 

Přítomno bylo 7 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 5.,6.,7.výzvy OPžP 

4. Ostatní výzvy OP 

5. Různé – zpráva o hospodaření, činnost MAS 

6. Závěr 
 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání. 

 (7(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

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

(dle stanov) a R. Svoboda (zem. podnikatel). 

 

Usnesení č. 2: 

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

Rostislava Svobodu (zem. podnikatel). 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

   

3. Schvalování projektů 5., 6., 7. výzvy OPŽP 

Manažer MAS informoval členy Rady spolku o ukončení výzvy č. 5, 6 a 7 v programu OPŽP a 

předložil výsledky bodování přijatých projektů, které určila na svém jednání Výběrová komise 

MAS. 

Ve výzvě č. 5 – Protierozní opatření na Strážnicku byl přijat 1 projekt: 

Protierozní výsadby Kozojídky – žadatel Obec Kozojídky 
 

Ve výzvě č. 6 – Realizace sídelní zeleně na Strážnicku byly přijaty 2 projekty: 

Sadové úpravy ve městě Strážnice – žadatel Město Strážnice 

Sadové úpravy v obci Tasov – žadatel Obec Tasov 
 

Ve výzvě č. 7 – Výsadby dřevin bylo přijato 7 projektů: 

Krajinotvorný sad Jiříkovec – Hipoklub, z.s. 

Obnova výsadeb u silnic v realizaci SUS JmK – Správa a údržba silnic JmK 

Krajinotvorný sad Sediny – Josef Buček 

Krajinotvorný sad Vrchy – Mgr. Jan Jaroš 

Krajinotvorný sad Kněždub – Jan Petrucha 
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Biocentrum Kratiny – dosadba solitérních stromů – Obec Sudoměřice 

Obnova alejí cyklotras Strážnicka – Mikroregion Strážnicko 
 

Rada MAS byla seznámena s obsahem projektů i s postupem bodování dle kritérií věcného 

hodnocení a po diskusi proběhlo hlasování k jednotlivým výzvám: 
 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS schvaluje výsledek hodnocení žádostí v 5. výzvě OPŽP: 

(6 (pro)/0(proti)/1(zdržel se – Březina, Obec Kozojídky)) 
 

Usnesení č. 4: 

Rada MAS schvaluje výsledek hodnocení žádostí v 6. výzvě OPŽP: 

(6 (pro)/0(proti)/1(zdržel se – Smutná (Město Strážnice)) 
 

Usnesení č. 5: 

Rada MAS schvaluje výsledek hodnocení žádostí v 7. výzvě OPŽP: 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 
 

Seznam vybraných/nevybraných žádostí do jednotlivých výzev je uveden v příloze zápisu. 

 

4. Ostatní výzvy OP 

Manažer MAS seznámil přítomné členy Rady spolku s finančními zůstatky alokací na jednotlivých 

fichích a s návrhem na vyhlášení výzvy č. 6 v PRV: 

Fiche 1: Udržitelné hospodaření v krajině – alokace 167,971 tis. Kč 

Fiche 2: Podpora zem. a potravinářských výrobků na Strážnicku – alokace 930,747 tis. Kč 

Fiche 3: Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka – alokace  953,806 tis. Kč 

Fiche 4: Projekty spolupráce – alokace 422 tis. Kč.  

 

Předpokládané datum vyhlášení výzvy č.6 PRV na fiche 1, 2, 3: od 17. 2. do 18. 3. 2020. 

Na základě předloženého návrhu bylo diskutováno otevření další výzvy v PRV na dočerpání 

finanční alokace ve fichích 1, 2, 3 a předseda spolku vyzval členy k hlasování o 6. výzvě PRV. 
 

Usnesení č. 6: 

Rada MAS schvaluje vyhlášení výzvy č. 6 PRV dle navržených alokací a termínového rámce. 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 
 

MAS plánuje projekt spolupráce (fiche 4) s MAS v Chorvatsku, vinařská oblast v blízkosti 

Biogradu, na české straně budou zapojeny ještě MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a MAS 

Horňácko a Ostrožsko. 

 

Dále manažer MAS informoval členy Rady spolku, že MAS obdržela nově finanční prostředky 

v PRV – bonus ve výši 4,7 mil Kč, vyplývající z dosavadního průběhu plnění indikátorů 

SCLLD. Na využití těchto prostředků proběhla diskuse, v níž se členové Rady MAS Strážnicko 

shodli na tom, že v rámci připravované žádosti o změnu strategie CLLD bude tato finanční 

alokace určena na vyhlášení nové výzvy č. 7 PRV – Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech (čl. 20), po schválení SCLLD v níž bude fiche zapracována. 
 

Usnesení č. 7: 

Rada MAS schvaluje využití navýšené finanční alokace 4,7 mil. Kč v PRV na čl. 20 - Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

Dále manažer MAS podal informace k dalším operačním programům: 

- OPŽP:  

opatření Revitalizace ÚSES – alokováno 2,5 mil. Kč, převis z žádostí 1,9 mil. Kč 

opatření Protierozní opatření – alokováno 2,5 mil. Kč, zbývá 4,7 tis. Kč 
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opatření Výsadby dřevin – alokováno 5 mil. Kč, zbývá 173 tis. Kč 

opatření Realizace sídelní zeleně – alokováno 5 mil. Kč, zbývá 3, 8 mil. Kč (nebyly 

realizovány záměry obcí, které byly projednávány při schválení SCLLD v r. 2016 a dále 

opakovaně diskutovány s potenciálními žadateli v průběhu realizace SCLLD v letech 2017 -

2019). 

Vzhledem k informaci ŘO OPŽP, že další výzvy pro MAS již v tomto programovém období 

nebudou vyhlašovány, MAS již nemá možnost tyto nevyčerpané finanční prostředky dále využít. 
 

- IROP  

V opatření Bezpečně do škol, do práce a za službami nebyly čerpány finanční prostředky 

z původního záměru cyklostezky Petrov – Sudoměřice (důvod nerealizování akce vzhledem 

k uzávěře územního plánu). 

Manažer MAS přednesl nové navrhované záměry obcí Tvarožná Lhota, Kněždub (rekonstrukce 

cyklostezky), obec Žeraviny - vybudování chodníků. Tyto návrhy zakládají potřebu změny 

strategie CLLD, aby byly nastaveny odpovídající indikátory. 

V opatření Sociální začleňování na Strážnicku MAS eviduje připravený projekt obce 

Sudoměřice na komunitní centrum. Zřízení komunitního centra výhledově plánuje obec 

Hroznová Lhota, případně Radějov. 

Po diskusi byli členové Rady spolku vyzvání k hlasování o schválení vyhlášení výzvy IROP – 

Komunitní centra s celkovou alokací cca 2,5 mil. Kč 
 

Usnesení č. 7: 

Rada MAS schvaluje vyhlášení výzev IROP: Cyklodoprava II – alokace cca 0,5 mil. Kč a  

Komunitní centra s alokací cca 2,5 mil. Kč.   

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

V opatření Sociální podnikání na Strážnicku manažer MAS informoval, že v listopadu a 

prosinci byla otevřena výzva, ve které nebyly přijaty žádné žádosti o podporu.  

V opatření Rozvoj vzdělávání na Strážnicku zbývá z celkové alokace 9,8 mil. Kč vyčerpat cca 

2,6 mil. Kč. Členové Rady spolku diskutovali vyhlášení nové výzvy na vzdělávání a v případě, že 

v území MAS nebude po oslovení zřizovatelů a zástupců škol zájem o tuto podporu, navrhuje 

manažer MAS přesun těchto finančních prostředků na aktivitu Komunitní centra. Předseda 

spolku po ukončení diskuse dal o tomto návrhu hlasovat. 
 

Usnesení č. 8: 

Rada MAS schvaluje přesun finančních prostředků  z aktivity Rozvoj vzdělávání na Strážnicku na 

aktivitu Sociální vzdělávání na Strážnicku – Komunitní centra v případě, že nebude zájem o 

realizaci projektů v oblasti vzdělávání. 

(7(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

- Souhrn - změna Strategie CLLD  

Vzhledem k aktuální situaci v čerpání finančních prostředků v jednotlivých operačních 

programech a k vývoji projektových záměrů byl manažerem MAS a předsedou Rady spolku 

představil návrh na změnu Strategie CLLD MAS Strážnicko následovně: 

- Využití finančních prostředků 4,7 mil. Kč pro všech 11 obcí v PRV na vyhlášení výzvy č. 7  

PRV – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20). MAS zatím 

eviduje projektové záměry od 5 obcí. 

- V případě, že nebude zájem o čerpání finančních prostředků na vzdělávání, bude tato částka 

přesunuta na opatření Sociální začleňování/aktivita Komunitní centra. 

- Přesun části alokace z opatření Bezpečně do škol, do práce a za službami na opatření  

Sociální začleňování/aktivita Komunitní centra (3 mil. Kč). 
 

Usnesení č. 9: 

Rada MAS schvaluje změnu do Strategie CLLD MAS Strážnicko podle předloženého návrhu 

(7(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 
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5. Různé – zpráva o hospodaření, činnost MAS 

Účetní MAS Marie Chalupová informovala přítomné členy Rady MAS o výsledku hospodaření za 

rok 2019: 

Hospodářský výsledek: + 89 tis. Kč (náklady 2,519 mil. Kč, výnosy 2,608 mil. Kč) 

Plán hospodaření na rok 2020: + 4 tis. Kč (náklady 2,461 mil. Kč, výnosy 2,465 mil. Kč) 

 

Na základě rozhodnutí GS MAS z předchozího období bylo schvalování výsledku hospodaření 

delegováno na Radu MAS, proto předseda spolku vyzval k hlasování o schválení předloženého 

hospodaření za rok 2019. 
 

Usnesení č. 10: 

Rada MAS schvaluje hospodaření MAS Strážnicko za rok 2019. 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

Byla předložena Inventarizační zpráva za rok 2019 a stav majetku k 31.12.2019. Hodnota 

majetku v pořizovacích cenách činil 3 414 tis.Kč, z toho odepsaný majetek 3 153 tis.Kč. Drobný 

dlouhodobý majetek činí 1 630,6 tis.Kč a nedokončený hmotný majetek 81 500,-Kč – Studie 

trasování pro projekt terénní cyklistiky na Strážnicku z roku 5/2015. K nedokončenému majetku 

účetní MAS přednesla návrh na vyúčtování do nákladů na projektovou dokumentaci 

k nerealizovanému projektu terénní cyklistiky na Cykloresort Strážnicko jako zmařenou investici 

po uplynutí doby udržitelnosti projektu k 31.5.2020  
 

Usnesení č. 11: 

Rada MAS schvaluje Inventarizační zprávu MAS Strážnicko za rok 2019. 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 
 

Usnesení č. 12: 

Rada MAS schvaluje vyřazení projektové dokumentace z nedokončeného majetku jako 

zmařenou investici v roce 2020. 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

V době od 14.2. do 28.2. je možnost podat žádost o Podporu provozu MAS na Jihomoravský 

kraj z DT2 s podporou 50 % a nejvýše 100 000,- Kč. V uplynulých letech MAS tuto podporu 

přivítala a také vždy vyčerpala. Členové rady podpořili tuto možnost podat žádost na rok 2020 

na JMK. 
 

Usnesení č. 13: 

Rada MAS schvaluje podání žádosti o podporu provozu MAS na JmK ve výši 100 000,-Kč. 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

6. Závěr 

Předseda spolku poděkoval přítomným členům Rady MAS a v 15:20 ukončil jednání. 

 

 

Zapsala:             

Eva Tihelková 

 

 

Ověřili:  

 

Bc. Otakar Březina (Obec Kozojídky) 

 

Rostislav Svoboda (zem. podnikatel) 


