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Zápis č. 1/2021 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 24. 3. 2021, konané ve Strážnici 

 
 

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

a představením nové účetní MAS p. Marie Pavlicové. 

Přítomno bylo 7 hlasujících členů Rady MAS a ostatní členové a hosté MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Tvorba strategie SCLLD MAS 2021 – 2027 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Předseda spolku zahájil jednání Rady spolku a informoval přítomné členy spolku o návrhu 

rozšíření programu jednání.  

 

Návrh rozšířeného programu jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Strategie CLLD MAS 2021 – 2027 (viz příloha) 

4. Výzvy IROP, PRV, OPŽP 

5. Vyhlášení výzvy č. 10 IROP Cyklodoprava  

6. Vyhlášení výzvy č. 8 PRV 

7. Projekt spolupráce PRV 

8. Projekt MAP III 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje rozšířený program jednání. 

(7(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

Předseda spolku pověřil zápisem Marii Pavlicovou, ověřovateli jsou navrženi: předseda spolku 

(dle stanov) a Bc. Martina Bílová (Obec Tvarožná Lhota). 
 

Usnesení č. 2: 

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

Bc. Martinu Bílovou (Obec Tvarožná Lhota). 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

          

 

3. Strategie CLLD MAS 202-2027 

Manažer MAS popsal přítomným členům Rady spolku průběh tvorby dokumentu Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2021-2027. V současné době je 

schválena Standardizace MAS Strážnicko, vize a 5 strategických cílů jako základ pro 

KONCEPČNÍ ČÁSTI SCLLD pro období 2021-2027 k dnešnímu projednání. Na podzim 2021 je 

třeba projednat a připravit ke schválení Akční plán (finanční plán k programovým rámcům).  
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Členům Rady byl s pozvánkou zaslán dokument Koncepční části SCLLD 2021-2027, kde je 

analytická část o stavu území, implementační část popisující organizační strukturu a animační 

činnosti a ve strategické části jsou navrženy následující strategické cíle na něž bude navázán 

akční plán s dotačními opatřeními. Na jednání byli představeni možní gestoři – osoby se 

kterými konzultuje kancelář MAS aktivity v dané oblasti -  pro tyto jednotlivé cíle: 
SC 1: Šetrné hospodaření a komplexní péče o krajinu  - gestor ing. Petr Klásek (podnikatelé – 

zemědělci) 

SC 2: Zachování kvalitního životního prostředí a zavádění šetrného hospodaření se zdroji – 

gestor František Mikéska (obec Sudoměřice) 

SC 3: Kvalitní podnikání a služby v místě – gestor ing. Vítězslav Hořák (podnikatelé) 

SC 4: Kvalitní vzdělávání v regionu, komunitní a sociální aktivity – Mgr. Martin Hájek (obec 

Radějov)  

SC 5: Koordinovaný rozvoj území v dobré spolupráci obcí, institucí, podnikatelů a spolků – 

gestor ing. Vlastimil Falešník (Obec Tasov) 

 

Následně proběhla diskuse k rozsahu a obsahu dokumentu Koncepční části SCLLD 2021-2027. 

V rámci diskuse Mgr. Martin Hájek upřesnil, že má zájem se oblasti vzdělávání věnovat, současně však 

avizoval velké časové vytížení. Ing. Eva Mlýnková se dotázala na aktuálnější grafy v daném dokumentu 

(jsou z let 2011-2019), manažer MAS informoval, že tyto grafy a další výstupy jsou pro tvorbu 

dokumentu doporučil ŘO MMR. 

Předseda MAS vyzval k hlasování o specifických cílech SCLLD. 

 

Usnesení č. 3: 

Členové Rady spolku souhlasí s Koncepční části SCLLD 2021-2027 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

 

4. Výzvy IROP, PRV, OPŽP 

Manažer MAS informoval o aktuálním stavu výzev, plnění indikátorů a čerpání finančních 

alokací v rámci jednotlivých operačních programů: 

IROP – většinu indikátorů nastavených na začátku období 2014-2020 MAS se nesplní v plné 

výši, ze strany ŘO MMR zatím nejsou stanovené důsledky neplnění hodnot indikátorů. Byla 

ukončena výzva na Rozvoj komunitních center (přijat 1 projekt, žadatel Město Strážnice), ke 

schválení je připravena opakovaná výzva Cyklodoprava IV (projekty obcí Sudoměřice, 

Petrov). Budou-li tyto projekty úspěšné, bude vyčerpána téměř celá alokace. Chybí dočerpat 

žadatelem Město Strážnice nečerpaný projekt na soc. byty 0,5 mil. Poslední výzvy mohou být 

do listopadu 2021. 

OPŽP – v průběhu období MAS získala k alokaci 5 mil navíc, tzn. 10 mil. Kč k rozdělení na 

projekty za dobré čerpání alokace. Pouze v oblasti sídelní zeleň nebyly podány projekty 

v rozsahu 4 mil. Kč. Ostatní alokace byla vyčerpána na schválené projekty. Již nelze 

vyhlašovat další výzvy.  

PRV – v průběhu období MAS získala bonus 4,7 mil. Kč za kvalitní čerpání alokace. Tyto 

prostředky byly schváleny pro využití v nové fiche 5 (tzv. Článek 20, žadatelé obce, spolky): 

Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko. Aktuálně se 

připravuje vyhlášení výzvy č. 8 pro fiche, kde jsou nevyčerpané finanční prostředky 

v celkovém objemu 4,1 mil Kč. 

 

V. Hrdoušek informoval přítomné zástupce obcí, že MAS připraví tiskový článek o činnosti 

MAS za uplynulé období a požádal je o jeho zveřejnění v nejbližším čísle obecních 

zpravodajů. 

Dále informoval o výsledcích jednání Národní sítě MAS ČR ze dne 23.3.2021, kde byla 

projednávány oblasti čerpání pro nové období – PRV, IROP, OPŽP a další OP - MAS bude 

rozvíjet další aktivity v rámci animace v území, nebude tolik administrativní zátěže ze strany 

ŘO. Bude možné aby pomáhala s administrací projektů a řídícím orgánem toto bude 

umožněno. Uvedl také, že vzhledem k aktuální situaci nelze pořádat exkurze po 
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realizovaných projektech MAS, exkurse bude realizována, až budou uvolněna 

protiepidemiologická opatření. 

 

 

5. Vyhlášení výzvy č. 10 IROP – Cyklodoprava  

Manažer MAS navrhl vyhlášení výzvy č. 10 IROP v rámci opatření Bezpečně do škol, do 

práce a za službami – Cyklodoprava IV. s alokací celkových způsobilých výdajů  

2 874 059,15 Kč. Pro tuto výzvu eviduje MAS v zásobníku projektů 2 projekty na realizaci 

cyklostezky Petrov – Sudoměřice. 

Termín příjmu projektů: 1. 4. – 14. 5. 2021 

Po krátké diskusi vyzval předseda MAS k hlasování o schválení výzvy IROP. 

 

Usnesení č. 4: 

Členové Rady spolku souhlasí s vyhlášením výzvy č. 10 IROP – Cyklodoprava IV. Alokace 

2 874 059,15 Kč, termín 1.4.-14.5.2021. 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

 

6. Vyhlášení výzvy č. 8 PRV 

Manažer MAS navrhl vyhlášení výzvy č. 8  PRV na fiche, ve kterých jsou volné finanční 

prostředky: 

Fiche 2 – 2,0 mil. Kč, diversifikace zemědělci 

Fiche 3 – 0,8 mil. Kč, podnikání nezemědělské 

Fiche 5 – 1,3 mil. Kč, obce -veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice  

Po diskusi vyzval předseda MAS k hlasování o vyhlášení výzvy PRV. 

 

Usnesení č. 5: 

Členové Rady spolku souhlasí s vyhlášením výzvy č. 8 PRV na oblasti: 

Fiche 2 – 2,0 mil. Kč, diversifikace zemědělci 

Fiche 3 – 0,8 mil. Kč, podnikání nezemědělské 

Fiche 5 – 1,3 mil. Kč, obce -veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice 

Termín vyhlášení: 6.4.-30.5.2021 

(7 (pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 

 

7. Projekt spolupráce PRV 

Manažer MAS informoval o aktuálním stavu projektu spolupráce, kdy MAS Strážnicko 

podala žádosti o podporu ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště a MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu v prosinci 2020. Projekt spolupráce je povinná aktivita v rámci SLLD, 

v harmonogramu je plánován na rok 2020 – 2021. V 12/2020 byl Radou MAS na základě 

zaslaných podkladů schválen (viz zápis č. 8 ze dne 16.12.2020). 

Jedná se o projekt s názvem Udělané s klidem přímo k lidem – podpora turistiky a 

místních malovýrobců, předpoklad plnění aktivit je ve 2 pololetí r. 2021. Ze strany MAS 

Strážnicko vyvstal problém s objektem Hotařské búdy, kde měla být část aktivit realizována. 

Město Strážnice v březnu 2021 doručilo MAS Strážnicko neodůvodněnou výpověď smlouvy 

z daného objektu, která je uzavřena do r. 2025.  

Z diskuse vyvolané Mgr. Renatou Smutnou (Město Strážnice) vzešla dohoda odložit 

rozhodnutí o ukončení nájmu objektu Hotařské búdy až po nejbližším jednání Rady, kam 

pozvala zástupce MAS, aby tento projekt prezentovali.  

 

8. Projekt MAP III 

Manažer MAS V. Hrdoušek seznámil členy Rady s přípravou projektu MAP III, kde bude 

nositelem opět MAS Horňácko a Ostrožsko (dále HaO) a MAS Strážnicko může být smluvním 

partnerem. MAS HaO navrhlo předběžný rozpočet a personální zapojení do projektu, tyto 

informace prodiskutoval V. Hrdoušek s M. Hájkem (gestor na oblast vzdělávání). Zatím není 
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znám počet zapojených škol a tedy i rozsah území a financování MAP III. Projekt je plánován 

na 2 roky od 7/2021, personální obsazení za Strážnicko Hrdoušek, Tihelková, max. celkový 

rozpočet cca 4,5 mil. Kč (bude závislý na počtu zapojených škol ). Zjišťování zájmu škol se 

připravuje, až poté lze připravit podrobnější záměr. 

Parametry rozpočtu dle pravidel MŠMT je přibližně následovné: 30% náklady na realizační 

tým, 40% náklady na experty (DPČ,  webináře..), 30% paušální náklady na vybavení škol 

(sdílené pomůcky apod.) Do škol v území tak plyne 70% z celkového rozpočtu projektu dle 

aktivního zapojení jednotlivých ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM. 

Manažer MAS oslovil členy Rady s dotazem, zda souhlasí se záměrem vstoupit do 

projektového partnerství a připravovat MAP III – oslovit školy v území  MAS. Zástupci obcí 

v Radě spolku si vyžádali písemné informace k projektu MAP III.  Rozhodnutí o účasti 

v projektu bude znovu projednáno na další Radě MAS (svolat do 14 dnů). MAS do té doby 

připraví projektový záměr podle zájmu škol. 

Územní působnost projektu by v případě schválení MAP III byla rozšířena o obec Petrov, 

která projevila zájem o připojení do MAP III území ORP Veselí nad Moravou pro účely tohoto 

projektu.  

 

9. Různé 

V diskusi vzešel požadavek od zástupců obcí, aby kancelář MAS vždy zasílala písemně 

podklady k jednotlivým bodům programu a na jednání byly podklady fyzicky k nahlédnutí vč. 

projektového listu, který bude při jednáních postupně doplňován a podepsán zástupci obcí. 

Toto bylo přijato. 

R. Smutná (Město Strážnice) pozvala zástupce MAS na jednání Rady Města Strážnice dne 

12.4.2021. 

 

10.  Závěr 

Předseda MAS poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 

Přesný termín dalšího jednání Rady spolku bude určen v průběhu příštího týdne. 

 

 

 

 

 

 

Ve Strážnici dne 29. 3. 2021 

 

 

Zapsala:             

Marie Pavlicová, doplnila Eva Tihelková 

 

 

 

 

 

Ověřili:  

Bc. Otakar Březina (Obec Kozojídky)   ………………………………………………. 

 

 

 

Bc. Martina Bílová (Obec Tvarožná Lhota)           ……………………………………………….. 


