
 

 
 

Výroční zpráva 

 

  

MAS  STRÁŽNICKO, z.s. 

 

za rok 2020 
 

MAS Strážnicko, kraj Jihomoravský, www. straznicko-mas.cz 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval ke dni 01.10.2021  Mgr. Vít Hrdoušek a kolektiv 

 

Za MAS Strážnicko, z.s., Bc. Otakar Březina, předseda spolku 

 

     
      
 

 



2 

 

Obsah: 
 

I. Identifikační údaje, členstvo a orgány MAS .................................................................................... 3 

• Územní působnost ............................................................................................................................ 3 
 

• Členové orgánů MAS........................................................................................................................ 3 
 

II. MAS Strážnicko, její poslání a aktivity .................................................................................................... 4 

III. Struktura MAS Strážnicko .............................................................................................................. 5 

• Usnesení z jednání GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ MAS Strážnicko ............................................ 6 

 
IV. Přehled činností MAS v roce 2020 ........................................................................................................ 8 

1. Realizace opatření SC 4.2. IROP – Provozní a animační výdaje MAS ........................................... 8 

2. Realizace SCLLD .......................................................................................................................... 9 

3. Realizace Místního akčního plánu ORP Veselí n. Moravou ...........................................................13 

4. Projekt „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury.“ ..........................................13 

5. Další aktivity pro rozvoj Strážnicka................................................................................................15 

V.  Přehled hospodaření – bilance hospodaření ........................................................................................16 

VI. Bilancování výsledků a pohled do budoucna ........................................................................................18 

• MAS Strážnicko jako člen sítě  ……………………………………………………………………………18 

 
VII. Kontaktní údaje...................................................................................................................................18 

Přílohy .....................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Identifikační 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. 2020: 

Předseda:  

Bc. Otakar Březina – Obec Kozojídky 

Místopředsedkyně:   

Mgr. Renata Smutná – Město Strážnice 

 

Rada spolku - programový výbor: 

• Obec Kozojídky, starosta Bc. Otakar Březina 

• Obec Petrov, starostka Ing. Eva Mlýnková, 

• Obec Tvarožná Lhota, starostka Bc. Martina 

Bílová  

• Město Strážnice, starostka Mgr. Renata 

Smutná,   

• Ing. Petr Klásek, zemědělský podnikatel Petrov, 

• Rostislav Svoboda, zeměděl. podnikatel Petrov, 

• David Kubica, podnikatel Kozojídky, 

• Ing. Vítězslav Hořák – podnikatel Strážnice, 

• Pavel Lessl – ČZS Strážnice,  

• Mgr. Martin Šimša Ph.D – Mužský sbor z.s. 

Tvarožná Lhota. 

 

Kontrolní a monitorovací výbor: 

• Obec Kněždub, starosta Libor Grabec, 

• Obec Vnorovy, starosta Ing. Antonín Gazárek, 

• Miroslav Svoboda, Vinařství Svoboda Petrov. 

 

Výběrová komise: 

• Mikroregion Strážnicko - Ing. Ladislav Krůtil,  

• Obec Tasov - Ing. Vlastimil Falešník, 

• TJ Sokol Kněždub - Ing. Jan Petrucha, 

• Jitka Pavlicová – podnikatelka Hroznová Lhota,  

• Petr Říha, zemědělský podnikatel Vnorovy, 

 

Pracovní skupiny – garanti: 

• pro podnikatele - Ing. Vítězslav Hořák,  

• pro obce – jednatel Mikroregionu Strážnicko, Ing.,Eva Mlýnková 

• pro NO a spolky – Pavel Lessl, 

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

 

Kancelář spolku: Mgr. Vít Hrdoušek – manažer; Ivana Durďáková/ Bc. Marie Chalupová – administrace,  

účetnictví;  Eva Tihelková – administrace  

 

Generální shromáždění – celkem 31 členů, z toho zastupuje zájmové skupiny 19 členů za zájmové skupiny 

spolky, podnikatele, zemědělce a 12 členů za veřejný sektor. 

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 
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II. MAS Strážnicko, její poslání a aktivity 
 

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. A v roce 2020 nám byl přiznán bonus z PRV v částce 4.743.270Kč 

pro další projekty v území. 

 

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. 
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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 za rok pro 

jednotlivce a 10 Kč za obyvatele za 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: Schůze výběrové komise k projektům IROP ve Strážnici 1.12.2020.  

 

 

Funkce programového výboru vykonává rada, funkce monitorovacího výboru kontrolní výbor. 
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 Usnesení z jednání GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ MAS Strážnicko, z.s. 

Výpis z usnesení  dne 12. 2. 2020 v Kozojídkách  

Usnesení č. 1: 

GS MAS Strážnicko schvaluje program jednání. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 2: 

GS MAS schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Otakara Březinu (Obec Kozojídky) a Ing. Vítězslava 

Hořáka (podnikatel). (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 3: 

GS MAS Strážnicko schvaluje odstoupení člena Dolinečka z.s. a přijetí nových členů: ČZS 

Sudoměřice a Rodinné centrum Strážnice za spolky, Radomír Sochor ze Strážnice a Marek Buček 

ze Sudoměřic za podnikatele jako členy MAS Strážnicko, kdy jejich členství vzniká po zaplacení 

členských příspěvků. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 4: 
GS MAS schvaluje volbu proklamací do všech orgánů MAS Strážnicko. 

(16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 5: 

GS MAS schvaluje volbu všech nominovaných členů Rady spolku MAS Strážnicko. 

(16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 6: 
GS MAS schvaluje volbu všech nominovaných členů Výběrové komise spolku MAS Strážnicko. 

(16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 7: 

GS MAS schvaluje volbu všech nominovaných členů Kontrolního výboru spolku MAS 

Strážnicko. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 8: 
GS MAS schvaluje volbu předsedy spolku MAS Strážnicko, z.s. Obec Kozojídky zastoupenou 
starostou Bc.Otakarem Březinou, která se stává statutárním orgánem MAS Strážnicko, z.s. 
zapsaným ve spolkovém rejstříku u KS v Brně. GS MAS dále schvaluje volbu předsedy 

Kontrolního výboru Obec Kněždub zastoupenou starostou Liborem Grabcem. GS MAS schvaluje 
volbu předsedy Výběrové komise spolku Mikroregion Strážnicko zastoupený Ing. Ladislavem 
Krůtilem. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 
Usnesení č. 9: 
GS MAS schvaluje využití navýšené finanční alokace 4,7 mil. Kč v PRV na realizaci čl. 20- 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech ve 4 aktivitách: veřejné prostranství, 

školy, spolky a muzea – v nové  fiche „Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko. 

(16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 10: 
GS MAS schvaluje úprava alokace a indikátorů fiche: Bezpečně do práce a do škol a za službami, 

Rozvoj vzdělávání na Strážnicku a Sociální podnikání na Strážnicku ve prospěch fiche Sociální 

začleňování na Strážnicku na aktivitu Komunitní centra. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 11: 

GS MAS schvaluje změny do Strategie CLLD MAS Strážnicko podle předloženého návrhu 

v přiložené tabulce. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 12: 

GS MAS schvaluje hospodaření MAS Strážnicko za rok 2019 a převod výsledku hospodaření do 

vlastního jmění. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

 Usnesení č. 13: 

GS MAS schvaluje delegování pravomocí na Radu spolku týkajících se provádění změn do 

SCLLD dle požadavků ŘO. (16(pro)/0(proti)/0(zdržel se)) 

Usnesení č. 14: 

GS MAS schvaluje delegování pravomocí na Radu spolku týkající se schvalování hospodaření a 

výroční zprávy za rok 2019, změny členských příspěvků, hospodaření a změny do rozpočtu 

2020 a jeho čerpání. 

(15(pro)/0(proti)/1(zdržel se)) 
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Výpis z usnesení  per rolam dne 2. 12. 2020 ve Strážnici  

Schvaluje: 

Usnesení č.1: 

Změnu názvu zájmových skupin z původních názvů dle Standardizace 2014-2020 Obce; 

Podnikatelé; Spolky; Zemědělci na názvy nové: Veřejná správa/veřejný sektor; Podnikání 

(nezemědělské); NNO+ spolková činnost; Zemědělské podnikání + lesnictví. 

Pro /proti /zdržel se (21/0/11) 

Usnesení č.2: 

a)Změnu stanov v čl. 7 bod 2c – doplnění názvů jednotlivých zájmových skupin následovně: 

„Veřejná správa/veřejný sektor; Podnikání (nezemědělské); NNO + spolková činnost; 

Zemědělské podnikání + lesnictví“ 

b) v čl. 9 bod 2b doplnění textu: „… určuje počet, zaměření a název zájmových skupin“ 

Pro /proti /zdržel se (21/0/11) 

Usnesení č.3: 

Doplnění stanov v čl. 13 bodu 3 Rada MAS schvaluje „… indikátorový a evaluační plán Strategie 

CLLD“ Pro /proti /zdržel se (21/0/11) 

 

 
         Obr.2: Setkání členů MAS 12.2.2020 na GS MAS Strážnicko z.s. v Kozojídkách  

 

 

 

 
Obr: Jednání rady MAS 15.4.2020 v době covidové na veřejném prostranství pod kanceláří MAS 
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IV. Přehled činností MAS v roce 2020 
 
V roce 2020 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 2020 pracovala kancelář MAS pátým 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 a Ivana 

Durďáková – nová účetní a administrátorka PRV a administrátorka IROP, OPŽP a 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, 30.7.2020  

 

 

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

Podmínkou pro realizaci výzev na čerpání projektů z IROP je postup podle tzv. Interních postupů – 

pravidel, schválených až 27.6.2017. V rámci výzvy IROP je 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 období do roku 2023.  

V průběhu roku 2020 probíhala setkání pracovních skupin, semináře a setkání se spolky, podnikateli a 

http://www.straznicko-mas.cz/
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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. pro realizaci měkkých projektů spolupráce ve výuce škol 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. 

 
 

Obr.4: Exkurse z MAS Bystřička za příklady dobré praxe v naší MAS, 16.9.2020 

 

V roce 2020 nebyly prostředky na další propagaci a animaci v území - vytvoření „Zpravodaje Strážnicko“ a 

v roce 15 let práce MAS (zal. 2005) jsme vydali „Průvodce Strážnicka 2020“ po realizovaných projektech 

v gesci 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, Eva Tihelková 

 

 

 

 

 

2. Realizace SCLLD 
 

V průběhu roku 2020 byly vypsány výzvy na čerpání alokace 46 470 000 Kč z operačních programů IROP, 

PRV (+ 4.743.270 Kč) 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  

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

 

 

 

 

http://www.straznicko-mas.cz/
http://www.straznicko.cz/
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Projekty z Programu rozvoje venkova 2014-2021 z výzev roku 2020 k 31.12.2020 
  

  Výzva fiche Název  projektu Žadatel Název stavu Výdaje projektu Požadované 
dotace 

1. 6 1 Modernizace vinohradnické 
techniky vinařství Roseta 

ing. Ladislav Mrkva ukončen v 
udržitelnosti 

120 000 Kč 60 000 Kč 

2. 6 2 Výrobna vína vinařství Veverka Ing. Lukáš Veverka ukončen 
bez podpory 

1 861 494 Kč 930 747 Kč 

3. 6 2 Výrobní technologie Náhlík a Náhlík, s.r.o.  ukončen v 
udržitelnosti 

495 000 Kč 247 500 Kč 

4. 6 2 Modernizace vybavení Vinařství 
Roseta 

ing. Ladislav Mrkva v realizaci 70 000 Kč 35 000 Kč 

5. 7 5 Modernizace scénického osvětlení 
Kulturní dům Strážničan 

Město Strážnice v realizaci 499 452 Kč 399 561 Kč 

6. 7 5 Modernizace učeben ZŠ 
Sudoměřice 

Obec Sudoměřice v realizaci 602 956 Kč 482 364 Kč 

7. 7 5 Rekonstrukce sborovny, chodeb 
školy a venkovní mobiliář MŠ 

Obec Tvarožná Lhota v realizaci 552 223 Kč 365 105 Kč 

8. 7 5 Rekonstrukce obecní knihovny 
Kněždub 

Obec Kněždub v realizaci 498 900 Kč 399 120 Kč 

9. 7 5 Dovybavení vnitřních a venkovních 
prostorů Rodinného centra 

Rodinné centrum 
Strážnice 

v realizaci 79 600 Kč 63 800 Kč 

10. 7 5 Zastřešené pódium Obec Kozojídky v realizaci 2 489 490 Kč 969 476 Kč 

11. 7 5 Venkovní zařízení zahrady MŠ Obec Hroznová Lhota v realizaci 497 900 Kč 398 320 Kč 

12. 7 5 Cykloresort Strážnicko – mobiliář v 
obcích 

DSO Mikroregion 
Strážnicko 

v realizaci 490 000 Kč 392 000 Kč 

 
 

   
Celkem: 8 257 015 Kč 4 742 993 Kč 

fiche 1 Udržitelné hospodaření v krajině 
  

fiche 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku 
  

fiche 5 Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko 
  

 

 

 

 

 

Tab. 2: Vybrané projekty z výzev v r. 2020 s alokací finančních prostředků v MAS k 31. 12.2020 

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 
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  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:Konzultace a animace projektových příprav PRV projektů s žadateli.  

 

 

 

 

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

Strážnicko ukazuje následující tabulka. 

 

 



12 

 

Tab.3:  Průběh financování podle specifických cílů  k 31.12.2020 / 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 312,5 2 500,00 0,00 2 511,60 

 

F1 

Protierozní 

opatření 

OPŽP 4 1 4.III 312,5 2 500,00 0,00 2 231,40 

 

F1 

Revitalizace 

sídelní 

zeleně 

OPŽP 4 1 4.IV 833,33  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   43 215,72    7 729,53 13 863,69 
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3. Realizace Místního akčního plánu ORP Veselí n. Moravou 
 
Ve spolupráci s MAS Horňácko-Ostrožsko jsme v roce 2020 třetím 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. MAS Strážnicko organizuje samostatný blok ke klimatickému 

vzdělávání pedagogů (výstupem bude mj. metodický materiál) v rámci výuky ZŠ a projektem Školní 

zahrada – přírodní učebna. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5: Setkání pracovního týmu MAP II. dne 8.6. 2020 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 19 místních akčních skupin 

(nově MAS Horňácko -Ostrožsko) 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 2020 finalizován aktivitami: tvorba vzdělávacích 
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materiálů, seminářů a studií k významu klimatických výsadeb a údržba vč. 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 ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Závěrečná konference Klimagreen ve Slavonicích 30.9.2020. 

 

 

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

 

 

 

  

http://www.milionstromu.cz/
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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 a připravuje se regionální značka Slovácko.   

S podporou Jihomoravského kraje v roce 2020 naše MAS realizovala podporu v omezené formě pro 

vzdělávání a činnost kanceláře MAS Strážnicko.  

 

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 2020 MAS dále propaguje 

projekt  Cykloresort Strážnicko, který sjednotil síť naučných stezek, cyklotras a trailů včetně zázemí v obcích 

na Strážnicku.    

 

 
 

Obr.9: Internetové jednání o budoucí politice zemědělství v rámci školení COŽP  projektu NS MAS ČR  

 
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 – tento projekt je postupně realizován foemou 

seminářů na dálku.  

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 JMK 

v Hodoníně uspořádány krajské dožínky mj. s prezentací programu Milion stromů a také s prezentací výrobců 

sdružení Slow food.  
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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: Prezentace projektu regiony sobě a místních výrobců na krajských dožínkách v Hodoníně 30.8..2020 

 

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

 

 

IV.  Přehled hospodaření – bilance hospodaření 
 

Výsledek  hospodaření  

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let na základě jednání  

Generálního shromáždění ze dne 12. 2. 2020. 

 

Za rok 2020 spolek vykazuje ztrátu před zdaněním ve výši 162.685,80 Kč. Veškeré činnosti a s tím související 

výnosy a náklady v roce 2020 se týkaly jen hlavní činnosti – tedy činnosti nevládní neziskové organizace MAS 

Strážnicko, z.s. Vedlejší (podnikání) činnost spolek v roce 2020 neměl. Audit účetní závěrky roku 2020 byl 

proveden dne 31.08.2021 a je k němu vypracována zpráva auditorky Ing. Gity Štolfové. 

 

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

V prvních měsících roku 2020 se rozšířil virus COVID-19. Především na aktivity v oblasti vzdělávání (projekty, 

přednášky, semináře, výstavy) měla pandemie zásadní vliv. Plánované semináře a ostatní aktivity pro 

veřejnost se z tohoto důvodu neuskutečnily. Vedení spolku a kanceláře podniklo veškeré možné kroky ke 

zmírnění negativních dopadů na činnost spolku i zaměstnance spolku. 

 

Přijaté dotace 

V tomto roce byly přijaty následující dotace:  

 

Poskytovatel    / obdrženo    

Jihomoravský kraj   / 51.000,- Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj   /   1.781.154,62 Kč 

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, z.s.   /   0,- Kč 

Zdruzenie pre ohranu přírody Machaon international, SK Poprad (Project Areas of Inspiration /   72.494,40 Kč 
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V  Ý  K  A  Z     Z  I  S  K  U    A    Z  T  R  Á  T  Y 

                        

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE za rok 2020 
 

                         

   

                         

MAS Strážnicko, z.s.; IČO 27016595; náměstí Svobody 503, Strážnice, 696 62  

                         

Právní forma: Spolek  

                         

Předmět činnosti: Nezisková a nevládní organizace na principu místní akční skupiny s cílem podpory trvale udržitelného rozvoje 
Strážnicka. 

 

                         

Datum výkazu: 31.12.2020  

                         

(v tisících Kč)  

                         

Datum sestavení: 31.8.2021  

                        
 

Označení Název položky 
Hlavní činnost 

1 

Hospodářská 
činnost 

2 

 

A. Náklady      

   I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 514,00    

   III. Osobní náklady 1 937,00    

   V. Ostatní náklady 89,00    

   VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 88,00    

   VII. Poskytnuté příspěvky 83,00    

Náklady celkem 2 711,00    

B. Výnosy      

   I. Provozní dotace 2 145,00    

   II. Přijaté příspěvky 183,00    

   III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 163,00    

   IV. Ostatní výnosy 59,00    

Výnosy celkem 2 550,00    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -162,00    

D. Výsledek hospodaření po zdanění -162,00    

  Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.          

 

 

 

Zpracovala: Marie Pavlicová, účetní a administrátor projektů operačních programů 
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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 2020 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 2020 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 2020 se naše MAS, jako člen Národní sítě MAS ČR a KS NS MAS JMK byla opět na 2 leté období 

v únoru 2019 zvolena jako předsedající MAS krajské sítě Jihomoravského kraje , ovšem v roce 2020 

probíhala především internetová jednání 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 na vzdělávání zemědělců a veřejnosti. 

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. 

 

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 

Administrátor IROP, MAP 

Telefon 

• Eva Tihelková, tihelkova.e@straznicko.cz 

• manažer 724 162 265 

 

Výroční zpráva byla schválena Radou MAS Strážnicko na jednání dne 18.11.2021 


