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I. I

d

e

ntifikační údaje, členstvo a orgány MAS 
 
Územní působnost v katastrech obcí Strážnicka: Sudoměřice, Petrov, Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota, 

Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy. 

 

Členové orgánů MAS k 31. 12. 2019: 

Předseda:  

Bc. Otakar Březina – Obec Kozojídky 

Místopředsedkyně:   

Mgr. Renata Smutná – Město Strážnice 

 

Rada spolku - programový výbor: 

• Bc. Otakar Březina – Obec Kozojídky,  

• Mgr. Renata Smutná - Město Strážnice,  

• Martina Bílová – Obec Tvarožná Lhota, 

• Ing. Eva Mlýnková – Obec Petrov, 

• Ing. Petr Klásek – Vinařství Klásek Petrov, 

• Rostislav Svoboda, zemědělský podnikatel 

Petrov, 

• David Kubica, podnikatel Kozojídky, 

• Ing. Vítězslav Hořák – podnikatel Strážnice, 

• Pavel Lessl – ČZS Strážnice,  

• Marek Buček – Dolinečka Sudoměřice. 

 

Kontrolní a monitorovací výbor: 

• Libor Grabec – Obec Kněždub, 

• Miroslav Svoboda, Vinařství Svoboda Petrov, 

• PhDr. Martin Šimša, PhD. - Mužský sbor Tvarožná Lhota. 

 

Výběrová komise: 

• Mikroregion Strážnicko - Ing. Ladislav Krůtil,  

• Obec Tasov - František Kraus (Ing. Vlastimil Falešník), 

• TJ Sokol Kněždub - Ing. Jan Petrucha, 

• Ing. Jiří Uřičář – zemědělský podnikatel Tvarožná Lhota, 

• Jitka Pavlicová – podnikatelka Hroznová Lhota. 

 

Pracovní skupiny – garanti: 

• pro podnikatele - Ing. Vítězslav Hořák,  

• pro obce – jednatel Mikroregionu Strážnicko,Martina Bílová 

• pro NO a spolky – Pavel Lessl, 

• pro reg. výrobce Slow food – Mgr. Jan Jaroš. 

 

Kancelář spolku: Mgr. Vít Hrdoušek – manažer;  Bc. Marie Chalupová – administrace, účetnictví;   

                              Eva Tihelková – administrace,  

 

Generální shromáždění – celkem 31 členů, z toho zastupuje zájmové skupiny 14 členů soukromý, 5 členů 

neziskový a 12 členů veřejný sektor. 

II. MAS Strážnicko, její poslání a aktivity 
 

Název MAS MAS Strážnicko, z.s. 

Právní forma spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 11443 

IČ 27016595 

Sídlo MAS nám. Svobody 503, 696 62  Strážnice 

kancelář MAS nám. Svobody 501, 696 62  Strážnice 



MAS Strážnicko, z.s. (spolek ve smyslu § 3045 NOZ) je nezisková organizace, která vznikla v roce 2005 a 

sdružuje obce, spolky a aktivní podnikatele. Pilotní projekty typu LEADER na území Strážnicka jsme realizovali 

v gesci MMR v roli dobrovolného spolku obcí „Mikroregion Strážnicko“, kdy jsme v letech 2003 a 2005 

realizovali pro obnovu venkova alokaci 21 mil. Kč na 25 projektů, např. Hroznolhotské trhy a kuchyňské 

prostory na Lidovém domě, obnova rodného domu bratří Úprků v Kněždubě, Oskorušobraní na Salaši 

Travičná ve Tvarožné Lhotě, otevření vích a vinných sklepů v Petrově a v Kozojídkách, cykloakce a 

cyklostezky na Žerotín a do Tvarožné Lhoty, turistické informační centrum ve Strážnici, informační centra v 

Radějově a Tvarožné Lhotě, opravy a provoz ubytovacích a stravovacích zařízení v Tasově a Radějově. 

 

V roce 2006 byl MAS dokončen na základě integrované strategie společný rozvojový dokument Strážnicka – 

Strategický plán pro období 2007 – 2013 s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj!“. Cílem tohoto plánu bylo 

animovat a následně realizovat v území další aktivity typu Leader, tj. komunitní metodou a tvorbou 

inovací zvýšit zaměstnanost, zlepšit služby a společenský život v našem krásném kraji. Podporovat užitečné a 

dlouhodobě udržitelné projekty v blízkém vztahu s přírodou a krajinou. A zároveň být v rozhodování objektivní 

a transparentní! Tato metoda je uplatňována od 1990 v řadě zemí EU a přinesla na venkov řadu nových 

pracovních příležitostí i rozvinula společenský život v šetrně udržované krajině.   

V letech 2008-2014 bylo možné na projekty typu Leader podle Strategického plánu čerpat z přidělené alokace 

z PRV (Program rozvoje venkova) MZE financovaný většinově z prostředků EU. Naše MAS přijala ve 12. 

výzvách 123 návrhů projektů od podnikatelů, občanských spolků a obcí, z nichž bylo realizováno v PRV 82 

projektů v celkové výši přes 53 mil. Kč a podíl z evropských zdrojů převyšoval částku 32 mil. Kč. Úspěšně byly 

realizovány i projekty v rámci nadregionální a česko-slovenské přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 

mil. Kč, např. síť cyklotras na Moravsko-slovenském pomezí „4cykloregio“, „Venkovské tradice v krajině“ 

anebo „Kopaničarska ovocno-destilátová stezka“. Realizace projektů v rámci toho plánu byla ukončena v roce 

2015 a projekty jsou sledovány v jejich 5leté udržitelnosti. 

 

V letech 2014-2016 naše organizace připravila a komunitně projednala následný strategický dokument, a to 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj!“. Finanční 

prostředky do konce roku 2015 MAS získávala především na tvorbu nové strategie z Operačního programu 

technická pomoc (OPTP) v gesci MMR a z projektů Spolupráce PRV v gesci Ministerstva Zemědělství. 

Koncem roku 2015 získala MAS Strážnicko Osvědčení o splnění standardů MAS nezbytné pro podání 

Žádosti o realizaci Strategie CLLD. S podporou opatření SC 4.2. IROP a JMK byla dokončována strategie 

SCLLD, která byla 15.4.2017 schválena na MMR.  

 

V letech 2017 – 2023 (2020 + 3 roky na dokončení realizace a administrace) SCLLD realizujeme v rámci 

alokace PRV v gesci MZE a nově i z IROP (Integrovaný regionální operační program) v gesci MMR a OPŽP 

(Operační program životní prostředí) v gesci MŽP a to na základě zveřejňovaných Výzev v letech 2017 – 

2023. V tomto období MAS nadále animuje a administruje projekty rozvoje Strážnicka metodou LEADER, a to 

s celkovou alokací dotací okolo 45 mil. Kč. Od roku 2018 má také po doplnění strategie možnost čerpat ještě 

10 mil Kč na tři nová opatření v OPŽP. 

 

Cílem MAS Strážnicko je v období 2017 – 2023 vytvořit dobré administrativní zázemí pro animaci záměru 

projektů a pro vlastní příjem projektů, a následně s realizovanou podporou rozvinout a síťovat stávající 

projekty v jejich činnosti a podpořit maximum nových schopných inovativních projektů pro obnovu a rozvoj 

venkova na Strážnicku.  

V rámci projektů realizace SCLLD podporujeme obce, podnikatele, občanské spolky i aktivní jednotlivce z obcí 

Strážnicka, kteří mohou realizovat své projekty pro rozvoj území Strážnicka s dotací do 50 % nákladů 

(investice podnikatelů) až 90 % nákladů (projekty spolků a obcí nezakládající veřejnou podporu) a 80 - 100% 

na výsadby v rámci ochrany krajiny. Každý podaný projekt je hodnocen a bodován Výběrovou komisí MAS 

podle předem schválených hodnotících a bodovacích kritérií. Ve výsledném pořadí jsou projekty navrženy 

ke schválení Radou MAS a posléze schváleny k realizaci fondy příslušných ministerstev, které s žadatelem 

uzavírají smluvní vztah a vyplácí částku podpory.  

Vybraní žadatelé po schválení podepisují Dohodu s fondy ministerstev (SZIF, CRR, AOPK o dotaci na 

projekt (50-100%), kterou však získají do cca 12 týdnů po vlastním (tj. 100%) profinancovaní celé akce. 

Proto je také důležité mít možnost vlastního předfinancování každého projektu (úspory, půjčka, úvěr…) a 

zajistit proplacení realizace řádně vybrané dodavatelské firmě přes vlastní účet. 

 

 



III.  Struktura MAS Strážnicko 
 

Členem našeho spolku se může stát občan ČR starší 18 let nebo fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na Strážnicku. Výše členských příspěvků je stanovena minimálně 1000 Kč/rok pro 

jednotlivce, 7 Kč /obyv./rok pro obce, maximální výše je neomezená. 

 

Členové spolku mají právo: 

❖ účastnit se aktivit spolku,   

❖ účastnit se jednání orgánů spolku a vyjadřovat se k otázkám činnosti s právem hlasu rozhodujícího, 

❖ volit členy orgánů spolku a být do nich volen. 

 

Členové spolku mají povinnost: 

❖ řídit se stanovami spolku a dodržovat je, 

❖    při vstupu určit jakou zájmovou skupinu reprezentují,  

❖ v případě zvolení plnit úkoly dané funkce, 

❖ platit stanovené členské příspěvky. 

 

Orgány spolku jsou: 

❖ generální shromáždění - je vrcholným orgánem MAS, 

❖ rada spolku – je výkonným orgánem spolku, 

❖ předseda  - je statutárním orgánem MAS, 

❖ kontrolní výbor. 

 

Pro účely Operačních programů EU, nebo dalších dotačních titulů EU, ČR, JMK aj:  

❖ programový výbor, 

❖ monitorovací výbor,  

❖ výběrová komise,  

❖ pracovní skupiny. 

 

 

 
 

Obr.1: Školení k projektům IROP ve Strážnici 22.8.2019.  

 

 

Funkce programového výboru vykonává rada, funkce monitorovacího výboru kontrolní výbor. 

  

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ MAS Strážnicko 
Výpis z usnesení ze dne 21.2.2019 ve Strážnici  

Schvaluje: 

Usnesení č. 3: 

GS MAS schvaluje pověření radě k vyhlašování výzev a jejich termínu dle aktuálních Pravidel ŘO 

jednotlivých OP a posouvá ukončení II. výzvy IROP do 30.5.2019 a II, III, IV. výzvy OPŽP do 

30.5.2019 (17/0/0) 
• OPŽP - s příjmem žádostí od 30.6 do 30.8.; Výzva OPŽP č.2 Revitalizace sídelní zeleně na 

Strážnicku s alokací 5 mil.Kč; Výzva OPŽP č.3  Protierozní opatření  na Strážnicku (alokace 2,5 mil), a 
Realizace ÚSES na Strážnicku (alokace 2,5 mil) a Výsadby na nelesní půdě v CHKO na Strážnicku 

(alokace 2,5mil). 
• PRV – s příjmem žádostí od 11.6. do 30.6; Výzva č.4 PRV od 18.5. do 26.6.2018 s alokací 1,95 mil. 

Kč ve fiche č.2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku a alokaci 1,5 mil. Kč ve 
fiche č.3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka. 

• IROP – s příjmem žádostí od 30.6 do 30.8; podpora specifického cíle 4.1. – Podpora škol (Fiche 4 s 
alokací 5 mil Kč) a specifického cíle 5.1. - Budování cyklotras (Fiche1 s alokací 6 mil. Kč). (17/0/0) 

Usnesení č. 4: 

GS MAS schvaluje alokaci na čl. 20 PRV v navržené výši 2,2 mil. Kč (17/0/0) 

Usnesení č. 5: 

GS MAS schvaluje rozšíření opatření v IROP o aktivity Bezpečnost v obcích i pro pěší – přechody, 

chodníky ve stávající výši alokace (17/0/0) 
Usnesení č. 6: 

GS MAS schvaluje závěry focus group na evaluaci SCLLD MAS Strážnicko (17/0/0) 
Usnesení č. 7: 

GS MAS schvaluje ukončení členství dvěma členům MAS (17/0/0) 

Usnesení č.  8: 

GS MAS schvaluje složení výběrové komise v navrženém složení  (17/0/0) 
Usnesení č. 9: 

GS MAS schvaluje hospodaření za minulé období a převod zůstatku do vlastního jmění MAS 

Strážnicko (17/0/0) 

Usnesení č. 10. 

GS MAS schvaluje výhled hospodaření MAS na období 2019 (17/0/0) 

Usnesení č.11 

GS MAS schvaluje pověření Radě MAS je schválení Výroční zprávy MAS Strážnicko 2018 po 

odsouhlasení členskou základnou per rollam (17/0/0) 

Usnesení č. 12 

GS MAS schvaluje v rámci dotačního titulu z Jmk realizovat tzv. Malý Leaer. (17/0/0) 

Usnesení č.13 

GS MAS pověřuje Radu MAS k vyhlašování výzev včetně jejich alokace v jednotlivých OP 

(17/0/0) 

Usnesení č. 14 

GS MAS pověřuje Radu MAS rozhodováním ve věci schválení evaluace SLLDS a interních 

postupů dle požadavků ŘO (17/0/0) 

 

 
Obr.3: Setkání členů MAS na GS MAS Strážnicko z.s. ve Strážnici  

 



IV. Přehled činností MAS v roce 2019 
 
V roce 2019 byly spuštěny další výzvy pro realizaci Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj!“ pro roky 2017 – 2023 podle pravidla n+3 (realizace je 

možná ještě 3 roky po ukončení období příjmu žádostí v roce 2020). Dále byly připravovány a realizovány 

projekty ve spolupráci s KS NS MAS JMK, Mikroregionem Strážnicko a obcemi MAS v rámci podpory JMK a 

OP AT-CZ (projekt Klimagrün/Klimatická zeleň).  

Realizovali jsme také ve spolupráci s MAS Horňácko-Ostrožsko tvorbu Místních akčních plánů vzdělávání 

(MAP) pro školy na území MAS Strážnicka, kde jsme zahájili spolupráci na realizaci MAP II a koordinovali 

projekty spolupráce škol a projekty realizace vzdělávacích šablon a investiční projekty vzdělávání v rámci 

IROP, které budou dále podporovány v rámci MAP II. pro ORP Veselí nad Moravou do konce roku 2020.   

Od roku 2017 jsou spuštěny nové www stránky www.straznicko-mas.cz lépe přizpůsobené animaci a 

informování v administraci ve více OP pro žadatele. Stále udržujeme pro propagaci mikroregionu stránky 

www.straznicko.cz. 

 

V roce 2019 pracovala kancelář MAS čtvrtým rokem v nových prostorách na náměstí Svobody č.p. 501 ve 

složení 3 pracovníků: Mgr. Vít Hrdoušek – tajemník a manažer projektů MAS, Bc. Marie Chalupová – účetní a 

administrátorka PRV a třetím rokem od 1.1.2016 administrátorka IROP, OPŽP a projektů MAP Eva Tihelková, 

za aktivní účasti předsedy spolku Bc. Otakara Březiny (Obec Kozojídky), který zastupuje MAS navenek 

především v Turistické asociaci Slovácko (TAS) a spolu s manažerem Mgr. Vítem Hrdouškem v Krajské 

síti MAS JMK, které naše MAS od roku 2016 předsedá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2: Jednání členů Turistické asociace Slovácko, kde je naše MAS zakládajícím členem, 30.4.2019  

 

 

1. Realizace opatření SC 4.2. IROP – Provozní a animační výdaje MAS 
 

Podmínkou pro realizaci výzev na čerpání projektů z IROP bylo vytvoření tzv. Interních postupů – 

pravidel, schválených až 27.6.2017. V rámci 6. výzvy IROP byla podána a administrována žádost o podporu 

provozních a animačních výdajů MAS v IROP – projekt Provozní a animační výdaje MAS Strážnicko - SC 4.2, 

ve kterém pokračovaly aktivity na koordinaci pracovního týmu a orgánů MAS na další období.  

V průběhu roku 2019 probíhala setkání pracovních skupin, semináře a setkání se spolky, podnikateli a 

veřejností k implementaci  SCLLD na realizační období 2018 – 2023 ve Strážnici, Tvarožné Lhotě, 

Kozojídkách a Sudoměřicích. V rámci animace v území MAS Strážnicko probíhaly jednání se školskými 

zařízeními nad tvorbou MAP II. a šablon pro vzdělávání pro realizaci měkkých projektů ve výuce i 

mimoškolním vzdělávání a péči o děti. 

 

Dále byly zajištěny prostředky na propagaci a spolupráci  MAS Strážnicko:  

❖ www.straznicko-mas.cz – průběžná informovanost o aktivitách MAS především o tvorbě SCLLD; 

 

❖ www.straznicko.cz – propagace návštěvnických míst realizovaných v rámci dotačních titulů MAS. 

http://www.straznicko-mas.cz/
http://www.straznicko-mas.cz/
http://www.straznicko.cz/


 
 

Obr.4: Exkurse CSV a UZEI za příklady dobré praxe v naší MAS, 24.6.2019 

 

V roce 2019 již ovšem nebyly prostředky na další propagaci a animaci v území - vytvoření „Zpravodaje 

Strážnicko“ a koncem roku, k připomenutí 15 let práce MAS začala příprava „Průvodce Strážnicka 2020“ 

v redakci MAS Strážnicko. 

V kanceláři MAS bylo také možno zapůjčit zdarma obcemi a spolky Strážnicka různá zařízení ve vlastnictví 

MAS na propagaci aktivit v MAS Strážnicko: chladící a ohřívací boxy, moštovací zařízení s vozíkem, prodejní 

stánky, stany, promítací zařízení…čehož spolky a obce hojně využívaly.   

 

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Bc. Marie Chalupová, Eva Tihelková 

 

 

2. Realizace SCLLD 
 

V průběhu roku 2019 byly vypsány výzvy na čerpání alokace 46 470 000 Kč z operačních programů IROP, 

PRV a OPŽP (+ 10 mil Kč) v rámci alokace MAS. Zaměstnanci průběžně školili potenciální žadatele na 

administraci projektů v elektronickém prostředí Portálu farmáře SZIF pro čerpání PRV a v prostředí MS 

2014+ na čerpání financí z IROP a OPŽP. V průběhu roku byly schváleny a vybrány projekty z prvních  

Výzev PRV, OPŽP a IROP, jak ukazuje následující tabulka. 

 

Tab.1.: Podpořené projekty v programovém období 2017-2023  k 31.12.2019 

Operační 

program 
Výzva/opatření 

Žadatel 

 

Název vybraného 

projektu 

Schválená 

realizace Kč 

Schválená 

dotace Kč 
Stav projektu 

PRV 
1.výzva/ F1 

zemědělci 

Petr Říha Pastevní areál 

Travičná - 

modernizace farmy 

Říha 

470 000 235 000 

Ukončen, v 

udržitelnosti 

  

Marie 

Petruchová 

Údržba travních 

porostů v CHKO 

Bílé Karpaty 

496 000 248 000 

Ukončen, 

v udržitelnosti 

 
3.výzva/ F1 

zemědělci 

Mgr. Josef 

Jenka 
Úprava skladu 

česneku 
498 568 249 284 

V realizaci 

 
1.výzva/ F2 

výrobky 

Štěpán 

Matyáš 
Sklep U Matůša 998 000 499 000 

Ukončen bez 

podpory 

  

Ing. Ladislav 

Mrkva 

Modernizace 

vinařských 

technologií Víno 

Roseta 

160 000 80 000 

Ukončen, 

v udržitelnosti 



  

Tomáš 

Konečný 

Nástavba 

provozovny – 

lisovna 

597 372 298 686 

Ukončen bez 

podpory 

 
3.výzva/ F2 

výrobky 

Ing. Lukáš 

Veverka 

Rozvoj technologie 

ve Vinařství 

Veverka 

400 510 165 500 

Ukončen, 

v udržitelnosti 

  

Ing. Petr 

Klásek 

Modernizace 

technologie 

Vinařství Klásek 

433 948 179 317 

Ukončen, 

v udržitelnosti 

  
Ing. Jiří 

Uřičář 

Modernizace 

vinařství Uřičář 
400 000 165 000 

Ukončen, v 

udržitelnosti 

  

Ing. Ladislav 

Mrkva 

Nová kvasná 

technologie Víno 

Roseta 

370 000 185 000 

Ukončen, v 

udržitelnosti 

  

Mgr. Milan 

Bulvas 

Strážnická pražírna 

kávy PORTA -  

nákup pražícího 

stroje 

495 000 247 500 

Ukončen, v 

udržitelnosti 

  
Radim 

Chromeček 

Technologie pro 

výrobu vína 
498 762 249 381 

V realizaci 

 4.výzva/F2 
Rolnická a.s. Vinný sklep, 

výrobna vína 
2 139 093 1 069 546 

Ukončen, 

v udržitelnosti 

 
1.výzva /F3 

podnikatelé 

Miroslav 

Svoboda 

Vybavení 

ubytovacích objektů 

Vinařství Svoboda 

499 800 224 910 

Ukončen, v 

udržitelnosti 

 
3.výzva /F3 

podnikatelé 

Josef Buček 
Modernizace 

truhlářské dílny 
527 753 222 435 

V realizaci 

 
3.výzva /F3 

podnikatelé 

Jan Kubiš 
Penzion Dvorek 1 109 054 499 074 

V realizaci 

 5.výzva/F3 
Radomír 

Sochor 

Penzion u 

Levandule 
4 921 709 1 999 775 

V realizaci 

IROP 
1.výzva 

cyklodoprava 

Město 

Strážnice 

Cyklostezka 

Dřevárka 
1 339 149 1 272 191 

Ukončen, 

v udržitelnosti 

OPŽP 
1.výzva 

výsadby CHKO 

Obec Tasov 
Ovocná alej Tasov 298 860 254 031 

V realizaci 

  
Obec 

Sudoměřice 
Ovocné aleje 

Sudoměřice 
336 380 285 923 

V realizaci 

 

 

 

Tab. 2: Vybrané projekty z výzev v r. 2019 s alokací finančních prostředků v MAS k 31.12.2019 

Operační 

program 
Výzva/opatření 

Žadatel 

 
Název projektu 

Žádost o 

podporu Kč 

Výše 

dotace Kč 
Stav projektu 

IROP 
2.výzva 

Vzdělávání 

Obec 

Hroznová 

Lhota 

Modernizace 

základní školy 
4 984 760 4 735 522 

Alokováno v 

MAS 

  
Obec 

Radějov 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ 

Radějov 

1 570 515 1 491 898 
Alokováno v 

MAS 

  Obec Petrov 
Počítačová učebna 

ZŠ Petrov 
1 024 367 973 148 

Alokováno v 

MAS 

IROP 

4.výzva 

Sociální 

začleňování 

Město 

Strážnice 

Stavební úpravy 

zdravotního 

střediska pro 

potřeby sociálního 

bydlení 

600 000 570 000 
Alokováno v 

MAS 



OPŽP 

2.výzva  

ÚSES, 

protierozní 

opatření 

Zdeněk 

Svoboda 

Lokální biocentrum 

Kamence 
2 354 805 2 354 805 

Alokováno v 

MAS 

  Obec Petrov Ovocná alej Petrov 184 500 156 825 
Alokováno v 

MAS 

  
Miroslav 

Svoboda 

Z Bažantnice do 

Veselých – 

protierozní opatření 

v k.ú. Petrov 

381 820 324 547 
Alokováno v 

MAS 

  
Obec 

Sudoměřice 

Protierozní 

vegetační pásy 

v k.ú. Sudoměřice 

2 383 700 1 906 960 
Alokováno v 

MAS 

 

3.výzva 

Realizace 

sídelní zeleně 

Obec 

Vnorovy 

Sadové úpravy 

v obci Vnorovy 
1 013 633 608 179 

Alokováno v 

MAS 

 

4.výzva 

Výsadby 

dřevin 

Hipoklub, z.s. 
Krajinotvorný sad 

Podvčelíní 
478 220 406 487 

Alokováno v 

MAS 

  

Obec 

Hroznová 

Lhota 

Ovocné aleje 

Hroznová Lhota 
418 213 335 481 

Alokováno v 

MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4: Realizace inovativního projektu – vinný sklep Kříb zemědělské firmy Rolická a.s. v Kozojídkách v rámci 

PRV.  

 

 

 

Celkové alokace pro čerpání dotací konečných příjemců podle Specifických cílů SCLLD na území MAS 

Strážnicko ukazuje následující tabulka. 

 

 



Tab.3:  Průběh financování podle specifických cílů  k 31.12.2019 / opatření (Fiche) SCLLD v 

letech 2017-2023 

 

Specifický cíl SCLLD 

Opatření 

(Fiche) 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 
FINANCOVÁNÍ  - Schváleno/ závazkováno                                         

(způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Program 
Priorit

ní osa 

Investiční 

priorita 
Specifický cíl 

programu 

/Opatření 

EZFRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

 

Příspěvek 

Unie + ČR 

Schválená 

dotace  

Závazkovaná 

dotace 

 
Priorit

a unie 

Prioritní 

oblast 

SC 1.2 
F 1 

Zemědělci 
PRV 2 2A/17.1a 4.I 2 000,00    900,00    732,28    0,00 

 F 2 Výrobky PRV 3 3A/17.1b 4.II 9 022,22    4 051,00    3 138,92   0,00 

SC 3.1 
F3 

Podnikatelé 
PRV 6 6A/19.1.b 4.III 8 666,67    3 900,00    2 046,19    0,00 

 
F 4 

Spolupráce 
PRV 3 3A/35.2d 4.III 496,47    422,00    0,00    0,00 

SC 1.1 
F 1 Výsadby 

v CHKO 
OPŽP 4 1 4.III 5 811,76    4 944,00    539,95    741, 96 

 
F1 Realizace 

ÚSES 
OPŽP 4 1 4.III 3 125,00 2 500,00 0,00 2 511,60 

 

F1 

Protierozní 

opatření 

OPŽP 4 1 4.III 3 125,00 2 500,00 0,00 2 231,40 

 

F1 

Revitalizace 

sídelní 

zeleně 

OPŽP 4 1 4.IV 8 333,30  5 000,00 0,00 608,18 

SC 5.1. F 1 Doprava IROP 4 7c 1.II 9 473,68    9 000,00    1 272,19 

 
0,00 

SC 4.3 
F 2 Sociální 

inkluze 
IROP 4 9a 2.I 3 157,89    3 000,00    0,00    570,00 

SC 3.1 
F 3 Sociální 

podnik 
IROP 4 9c 2.II 526,32    500,00    0,00    0,00 

SC 4.1 
F 4 

Vzdělávání 
IROP 4 10 2.IV 10 347,37    9 837,00    0,00    7 200,55 

Celkem   46 554,00    7 729,53 13 863,69 

 

 

 

 

 

 



3. Realizace Místního akčního plánu ORP Veselí n. Moravou 
 
Ve spolupráci s MAS Horňácko-Ostrožsko jsme v roce 2019 druhým rokem spolupracovali na aktualizaci a 

realizaci Místních akčních plánů (MAP II.) pro ORP Veselí nad Moravou. Jako partnerská MAS jsme mj. 

organizovali setkání pro členy pracovních skupin na území Strážnicka. Podle schváleného dokumentu 

Strategický rámec MAP II. byl připraven a realizován Místní akční plán II, který byl odsouhlasen školskými 

zařízeními a obcemi koncem roku 2018. Dokument MAP II navazuje na MAP I a je aktuálním zásobníkem 

projektů pro realizaci a spolupráci na čerpání financí do škol a mimoškolských zařízení z OP VVV a IROP 

v období 2017 – 2020.  

Komunikace se školami zapojenými do projektu probíhala mj. i formou dotazníkových šetření a 

projednáváním témat se členy 5 pracovních tematických skupin (matematická a čtenářská gramotnost, 

financování, rovné příležitosti, garanti škol a leadeři) řízené realizačním týmem (RT) projektu tak, aby 

výstupy směrovaly k naplňování cílů MAP II. 

 

 

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Eva Tihelková a členové týmu MAP II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5: Setkání pracovního týmu MAP II. dne 8.5. 2019 ve Veselí nad Moravou 

 

 

 

 

4. Projekt „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené 
infrastruktury.“ 

 
Od roku 2017 připravila a koordinovala naše MAS ve spolupráci s dalšími MAS v rámci Krajské sítě NS 

MAS projekt INTERREG ATCZ142 s názvem Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury. 

Tento projekt navazuje na úspěšně zrealizovaný projekt v roce 2016 „Aktivizace rozvojového potenciálu 

Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“ i v rámci společného 

ovocnářského programu „Milion stromů“. V projektu spolupracuje všech 18 místních akčních skupin se 

sídlem v Jihomoravském kraji. Jde o projekt spolupráce, kde je hlavním výstupem přenos know-how a 

vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně. Hlavní cíl 

projektu se zkráceným názvem Klimagrün (Klimatická zeleň) dále napomáhá zvýšení resilience (adaptace) 

Jihomoravského kraje na klimatickou změnu – vzděláváním a aktivizací místního obyvatelstva v rámci MAS 

JMK, byl v roce 2019 naplňován především 2 aktivitami: realizace posledního kola seminářů pro MAS 

k významu klimatických výsadeb a také připravovaným dotačním titulům JMK a EU (OPŽP) a údržba + 



sledování pilotních 31 komunitních výsadeb v každé MAS která přispěje na záchraně a obnově vzrostlé zeleně 

ve vazbě na tradiční ovocnářství na jižní Moravě v rozsahu, tab.3. 

 

Tab.3: Modelová realizace prvků zelené infrastruktury Klimagreen 

Typ služby – pasporty, výsadby, 

údržba a  sledování 
Rozsah na 18 MAS celkem 

• Million fruit Trees   
1000 plodících ovocných stromů v krajině a školních či 

obecních zahradách, alejích 

• Green roads  

 
750 stromů v alejích podél místních komunikací a cyklostezek 

• Green belts  

 

750 stromů a keřů dělící orné bloky, oživující meze, vodoteče v 

zemědělské krajině 

 

V projektu je pod záštitou hejtmana JMK pana Šimka dále rozvíjena propagační kampaň „Milion 

stromů“,  www.milionstromu.cz, kde všechny MAS sdílejí a propagují své výsadbové aktivity. Na základě 

jednání JMK kraj otevřel nový dotační titul na výsadbu a údržbu zeleně v rámci klimatické změny pro obce. 

Ve projektu za účasti cca 15 odborníků i praktiků byly organizovány exkurse, byly připraveny metodické 

vzdělávací materiály. Síť MAS byla také zakládajícím partnerem nově vzniklého projektu Sázíme Česko 

v gesci Nadace Partnerství s cílem komunitně zasadit 10 mil. stromů pro každého občana. 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Exkurse zástupců obcí a krajů po modelových klimatickcýh projektech na Strážnicku a Horňáckui 

17.10.2019. 

 

 

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, členové KS MAS a externí poradci 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milionstromu.cz/


 

 

5. Další aktivity pro rozvoj Strážnicka  
 

MAS Strážnicko ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko, MAS Dolní Morava DSO Baťův kanál a DSO 

Horňácko v roce 2019 rozjela ve spolupráci s dalšími institucemi činnost Turistické asociace Slovácko, která 

se stala certifikovanou destinační agenturou s podporou CCR Jižní Morava a navázala partnerskou spolupráci 

s Regionem Slovácko ve společné propagaci regionu SLOVÁCKO, a společně realizují projekt na rozvoj 

marketingu a brandingu regionu Slovácko, kde vznikl ucelený management pro jednu turistickou destinaci 

Slovácko.   

S podporou Jihomoravského kraje v roce 2019 naše MAS vytvořila dotační program Malý Leader pro 

spolkové aktivity s dětmi a mládeží, kde bylo podpořeno 5 projektů (Workshopy s indiány Hry bez hranic, 

Pálení čarodějnic, mikulášská nabídka, XV. 

Mezinárodní festival Na vodě Lučina 2019 a 

Pasování prvňáčků na čtenáře). Dále pro 

podporu malovinařství a ovocnářství byl 

uskutečněn ve spolupráci se Zahrádkáři 

Strážnice Den vína a ovoce v rámci 

Strážnického vinobraní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7: Stánek malovinařů s novým chladícím zařízením pro ovoce a mošty, 14.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Příměstský indiánský tábor – Workshop s indiány;  ve Vnorovech 13.8.2019,  

 

 

 

 

 



MAS Strážnicko zajišťuje manažerskou činnost pro Mikroregion Strážnicko, DSO. V rámci této aktivity 

vydává propagační materiály a pomáhá obcím s realizací jejich projektů. V roce 2019 dokončila MAS 

koordinaci a administraci  projektu  Cykloresort Strážnicko, který sjednotil síť naučných stezek, cyklotras a 

trailů včetně zázemí v obcích na Strážnicku.    

 

V roce 2019 pokračovala expertní spolupráce s mezinárodní nevládní organizací Machaon international. 

S touto organizací pokračoval mezinárodní projekt „Area of inspiration – Území inspirace“ s podporu fondu 

Kreativní Evropa, který podporuje rozvoj venkovských oblastí estonských, slovenských, českých a 

ukrajinských obcí zapojením umělců do kreativní propagace území. Byly prezentovány umělecká díla a 

proběhly závěrečné setkání a konference na podporu lokálního dědictví a jeho uměleckého ztvárnění. také 

úspěšně ukončen projekt předávání evropských poznatků trvale udržitelného rozvoje venkova v rámci tříleté 

spolupráce na rozvoj venkovských oblastí v Kazachstánu 

 

 

 
Obr.9: Prezentace děl umělců v projektu Area of inspiration na krajském úřadě v Brně , červen 2019   

 
 

 

Dalším projektem implementující metodu LEADER je projekt spolupráce s komunitními organizacemi zemí 

Východní Evropy je schválený projekt EU Světla severu, kde je hlavním cílem podpora a rozvoj místních 

komunit s důrazem na rozvoj ženských aktivit a projektů.  

V rámci MAS Strážnicko dále pracuje otevřená skupina zemědělců a regionálních výrobců s mezinárodní 

certifikací Convivium Slow food, která mj. spolupracuje s Mendlovou Universitou Brno (projekt Genofond 

vzácných ovocných dřevin - břek a oskeruše a projekt Wild and traditional), slovenskou Agronomickou 

universitou Nitra (projekt Suchu odolné dřeviny) a Universitou Gastronomických nauk v italském Bra (Slow 

food školení a exkurse). Naši regionální výrobci se prezentovali v regionu, kde byl s podporou sdružení Slow 

food uspořádám Farmářský den s exkursí po malovýrobcích pro zástupce obcí Jihomoravského kraje a 

dále také své výrobky naši malovýrobci (čaje, mošty, koláčky) prezentovali na veletrhu Regiontour v Brně.  

 



 
 

 

 

MAS Strážnicko pomáhá obcím svým zařízením i službami také organizovat různé tradici zakládající akce, 

jako jsou folklorní akce jako výstavy v městském muzeu Strážnice, dále trhy výrobců, tematické výstavy a 

expozice zahrádkářů a spolků v Kozojídkách, Strážnici, Sudoměřicích, Hroznové Lhotě, Tvarožné Lhotě a 

jinde v regionu. Ve spolupráci s NULK Strážnice koordinovala přípravu na obnovu a užití starého sadu v areálu 

skanzenu ve vazbě na místní školy a vzdělávání, kdy v rámci MAP se přihlásilo 13 škol pro obnovu a využití 

svých školních zahrad. 

 

 

 
 

Obr.10: Balení moštů pracovníky MAS pro prezentaci tradičních odrůd ovoce Strážnicka,, 4.11.2019 

 

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Bc. Otakar Březina, členové MAS a externí pracovníci 

 

 

 

 

 

 



V.  Přehled hospodaření – bilance hospodaření 
 
MAS realizuje své aktivity a projekty ve své hlavní činnosti na základě schválených stanov. Výdaje jsou 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení neziskové činnosti. 

 

Tab.4: Hospodaření MAS STRÁŽNICKO za rok 2019 v tis. Kč 

 

AKTIVA Běžné účetní období 2018 Běžné účetní období 2019 

AKTIVA CELKEM                        3 310,1 2 783,4 

Dlouhodobý majetek celkem                                        388,8 260,7 

Dlouhodobý hmotný majetek  3 364,8 3 364,8 

Oprávky k DM celkem -3 025,2 -3 153,3 

Krátkodobý majetek celkem                                              2 921,3 2 522,8 

Pohledávky  305,0 826,1 

Oběžná aktiva                                                  2 616,3 1 696,6 

PASIVA Běžné účetní období 2018 Běžné účetní období 2019 

PASIVA CELKEM                            3 310,1 2 783,4 

Vlastní zdroje                                                 1 069,6 1 038,6 

Výsledek hospodaření  33,4 89,0 

Cizí zdroje celkem                                                       2 240,4 1 744,9 

Dlouhodobé závazky celkem 2 007,4 1 547,3 

Krátkodobé závazky celkem 166,0 197,5 

 
 

 

Celkové příjmy ve výši 2 608,2 tis. Kč, z toho: 

-  provozní členské příspěvky    132,1 tis. Kč 

 

Celkové výdaje ve výši 2 519,2 tis.Kč, z toho: 

-  rež.výdaje, služby                         531,4 tis. Kč 

-  příspěvek, dar NS MAS           30,0  tis. Kč 

-  ON vč.nákladů na projekty                  1 820,0 tis. Kč 

-  odpisy        128,1 tis. Kč 

 

Zpracovala: Bc. Marie Chalupová, účetní a administrátor projektů  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

VI. Bilancování výsledků a pohled do budoucna  

 
Během roku 2017 probíhal zdlouhavý proces hodnocení SCLLD MAS a následných dokumentů (interní 

postupy pro příjem a administraci projektů, vzory výzev pro podávání projektů). V roce 2018 MAS Strážnicko 

úspěšně přijala a vyhodnotila první projekty ve třech OP (PRV, IROP, OPŽP) ovšem v poměrně složitém a pro 

každá program jiném administrativním prostředí. Jako první z více jak 110 MAS, řešila administraci v OPŽP a 

pilotně řešila nastavení tohoto titulu. V roce 2019 animovala a administrovala řadu projektů ve třech různých 

OP při průběžné změně pravidel ke každé výzvě. V PRV pařila naše MAS  mezi dvacet MAS s nejefektivnější 

administrací a závazkováním více jak 50% alokace, kdy můžeme  v roce 2020+ čerpat bonus 4,7 mil Kč.  

V roce 2020 bude důležité udržet aktivity MAS především ve spolupráci se členy MAS, JMK a ministerstvy a 

předložit další výzvy k čerpání alokací v OP, kdy bude potřeba upravit alokace a rozsah výzev tak, aby lépe 

nenaplnily potřeby území dle SCLLD, což bylo také řešeno v rámci úspěšné Evakuace SCLLD v roce 2019 a 

podle níž se upraví SCLLD na čerpání alokace 2020+.  

Dalším důležitým úkolem je příprava nového období 2021 - 2027, kdy naše MAS v rámci výboru KS MAS JMK 

jedná s krajskými zástupci, ministerstvy, především v rámci tzv. „stálé konference“, a speciálně v pracovní 

skupině Enviro NS MAS s MŽP s mottem „více animace – méně administrace“ na přípravě lepších podmínek 

čerpání dotací v dalším období.  

 

 

MAS Strážnicko jako člen sítě 
V roce 2019 se naše MAS, jako člen Národní sítě MAS ČR, byla hlavní pořadatel jubilejní 10. celostátní 

„Národní konferenci Venkov 2018 ve Strážnici“ a pomáhala s následnou organizací a přenosem know-how na 

11. NKV v Teplé. MAS Strážnicko jako člen NS MAS ČR a KS NS MAS JMK byla opět na 2 leté období 

v únoru 2019 zvolena jako předsedající MAS krajské sítě Jihomoravského kraje , kde největší společnou 

akcí byl Den s MAS na krajském úřadě v Brně, dále naše MAS i v roce 2019 byla zástupcem v regionální i 

celostátní stálé konferenci pro OP EU. V rámci spolupráce MAS a další institucí byla přes NS MAS navázána 

spolupráci se sítí MAS v Chorvatsku a v Gruzii, kde spolu s dalšími MAS JMK připravujeme projekty 

spolupráce. Naše MAS i nadále spolupracuje s řadou dalších subjektů - ve spolupráci se Spolkem obnovy 

venkova, Jihomoravským krajem, Centrálou cestovního ruchu, Mendelu, CSV, MZE, MŽP - na pořádání 

exkursí, na seminářích a konferencích především v oblasti udržitelného venkova a účastníme se řady setkání 

a akcí k rozvoji venkova apod. MAS Strážnicko také připravila řadu exkursí a návštěv po realizovaných 

projektech dobré praxe pro další MAS z ČR a ze zahraničí. 

 

 

 
 

 Obr.12: MAS Strážnicko jako člen KS MAS na setkání Den s MAS na JMK v Brně, 16.5.2019  

 

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Bc. Otakar Březina, členové MAS  

 



VII. Kontaktní údaje 
 

Přesný název MAS • MAS Strážnicko, z.s. 

Právní forma • spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 

L 11443 

IČ • 27016595 

Sídlo MAS • nám. Svobody 503, 696 62  Strážnice 

kancelář MAS • nám. Svobody 501, 35, 696 62   Strážnice 

Předseda • Bc. Otakar Březina, starosta@kozojidky.cz 

Místopředsedkyně • Mgr. Renata Smutná, starosta@straznice-mesto.cz 

Manažer  • Mgr. Vít Hrdoušek, hrdousek.v@straznicko.cz 

Účetní, administrátor OP • Bc. Marie Chalupová, chalupova.m@straznicko.cz 

Administrátor IROP, MAP 

Telefon 

• Eva Tihelková, tihelkova.e@straznicko.cz 

• manažer 724 162 265 

 

Výroční zpráva byla schválena Radou MAS Strážnicko na jednání dne ……….. a byla schválena GS MAS 

Strážnicko na jednání dne ………… 

 

 

 

 

Přílohy: 

• Rozvaha 2019 

• Výkaz zisku a ztrát 2019 

• Příloha k účetní závěrce 2019 


