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Zápis č. 5/2017 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 31. 10. 2017, konané ve Strážnici     

 

 

 

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

a ujal se vedení jednání rady MAS Strážnicko (dále jen Rada). Přítomno bylo 9 hlasujících 

členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání schválení programu 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Výzvy PRV, OPŽP, IROP 

4. Návrh složení členů výběrové komise MAS 

5. Další aktivity MAS -  hospodaření MAS, cykloprojekty, www stránky, projekt 

Klimatická zeleň… 

6. Různé -  exkurze MAS,… 

7. Závěr 

 
 

1. Zahájení a schválení programu   

 

Předseda spolku přivítal přítomné členy MAS a zahájil jednání Rady. Navrhl schválení 

programu, pokud nebudou další doplňující body programu.  

 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání. 

(9/0/0) 

 

 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu   

 

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

spolku (dle stanov) a Pavel Lessl  (ČZS Strážnice  

 

Usnesení č. 2: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Otakara Březinu (obec Kozojídky) a  Pavla 

Lessla  (ČZS Strážnice). 

(9/0/0) 

 

 

3. Výzvy PRV, OPŽP, IROP 

 

O stavu výzev v jednotlivých operačních programech informoval přítomné členy rady  

manažer MAS Vít Hrdoušek: 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

1. výzva v Programu rozvoje venkova (PRV): od žadatelů byly do výzvy přijaty projekty 

v celkové výši cca 4,33 mil. Kč s požadovanou dotací  cca 2mil. Kč (viz příloha). Příjem 

projektů do 1. výzvy PRV byl ukončen 31. 8. 2017, ŘO má 60 dnů na vyjádření k podaným 

žádostem o podporu. Kontrolorkou projektů MAS na SZIF je p. Čermáková, která 

administrovala žádosti MAS Strážnicko i v předchozím programovém období. 

 

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
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Manažer MAS seznámil přítomné s vyhlášením 1. výzvy OPŽP na výsadbu dřevin s výší 

podpory 85%. Jedná se o výsadbu ovocných dřevin na nelesní půdě v území CHKO, zástupci 

MAS průběžně jednají s potenciálními žadateli (viz tabulka). Předpoklad MAS je 4-5 

přihlášených projektů do 1. výzvy OPŽP, ukončení příjmu žádostí je 15. 11.2017. 

 

Na vědomí 1: 

Rada Mas bere na vědomí informaci o stavu realizace výzev z PRV a OPŽP 

 

 

Integrovaný operační regionální program (IROP) 

MAS Strážnicko předpokládá vyhlášení 1. výzvy IROP – Cyklodoprava v závěru roku 2017 

nebo v lednu 2018. Potenciální žadatelé aktuálně zajišťují zpracování projektové 

dokumentace. V. Hrdoušek informoval členy MAS o dlouhých lhůtách ŘO (MMR), v současné 

době nejsou v IROP schváleny žádné projekty ve výzvách MAS (CLLD). 

 

Usnesení č. 2: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje vyhlášení výzvy IROP v měsíci prosinci tohoto roku.  

(9/0/0) 

 

 

4. Návrh složení členů výběrové komise MAS 

 

Předseda MAS Otakar Březina informoval přítomné o nutnosti volby nových členů Výběrové 

komise MAS (dále jen VK).  

 

Aktuální složení VK: předseda komise ing. L. Krůtil  (Mikroregion Strážnicko, DSO), členové 

Fr. Kraus (Obec Tasov), ing. J. Petrucha (TJ Sokol Kněždub), Miroslav Zubalík (podnikatelé), 

ing. J. Uřičář (podnikatelé).  

Miroslav Zubalík se na vlastní žádost vzdává funkce člena VK, předsedajícím byla navržena 

za členku VK p. Jitka Pavlicová (podnikatelé). 

Předseda MAS vyzval přítomné členy GS MAS k dalším návrhům na členství ve VK, žádné 

další návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh volby ve složení VK: předseda komise ing. L. Krůtil  (Mikroregion Strážnicko, DSO), 

členové Fr. Kraus (Obec Tasov), ing. J. Petrucha (TJ Sokol Kněždub), Jitka Pavlicová 

(podnikatelé), ing. J. Uřičář (podnikatelé). 

 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS Strážnicko souhlasí s návrhem složení členů Výběrové komise MAS Strážnicko. 

(9/0/0) 

 

 

4. Další aktivity MAS -  hospodaření MAS, cykloprojekty, www stránky, projekt 

Klimatická zeleň 

 

Informaci o hospodaření MAS Strážnicko připomenula přítomný členům účetní. Výsledek 

hospodaření MAS za rok 2016 byl schválen Radou MAS v červnu 2017. Radě bylo manažerem 

MAS odpovězeno, že Cashflow MAS je v pořádku a MAS využívá půjčky na předfinancování 

chodu kanceláře a na účtu je v současnosti objem půjček od obcí v plné výši, účetní ztráta 

2016 nemá vliv na půjčky od obcí a byla hrazena z hospodaření minulých let.  

 

Na vědomí 2: 

Rada Mas bere na vědomí informaci o stavu hospodaření MAS. 

 

 

Projekt „Klimagrün/Klimatická zeleň“  v rámci programu Interreg AT-CZ byl schválen 

v plné výši. Hlavním partnerem projektu je Úřad Dolnorakouské vlády, jedním z českých 

partnerů projektu je Krajské sdružení NS MAS ČR (MAS Strážnicko je od března 2017 

předsedající MAS v Jihomoravském kraji). Koordinátorem aktivit na české straně je 

Jihomoravský kraj, který bude zajišťovat semináře pro obce. KS NS MAS a Mikroregion 

Horňácko budou zajišťovat pilotní projekty výsadeb. Aktivity projektu jsou realizovány 

v rámci programu MAS „Milion ovocných stromů“. 
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Webové stránky MAS: členy Rady MAS informovala Eva Tihelková – stránky jsou  

spuštěné na původní adrese www.straznicko-mas.cz. K archivním datům se lze stále dostat 

přes proklik na úvodní straně (přepnutí do původního vzhledu webu MAS).  

 

Cykloresort Strážnicko - projekt je zrealizován, ukončen a vyúčtován dle smlouvy s fa 

Buček (tabulka přílohou) a bude předložena ZZ na JMK do konce roku 2017. 

 

Na vědomí 3: 

Rada Mas bere na vědomí informaci o stavu realizace a vyúčtování projektu Cykloresort 

Strážnicko. 

 

 

6. Různé – exkurze MAS, diskuze 

 

Manažer MAS informoval členy GS o připravované exkurzi po projektech MAS (realizovaných i 

nově připravovaných v rámci aktuálních výzev) dne 22. 11. 2017. Všichni členové MAS byli 

informování o exkurzi elektronicky zaslanou pozvánkou. 

Předseda MAS pozval přítomné členy MAS na tuto 1-denní exkurzi, která bude ukončena  

degustací vína spojenou s krátkým posezením v Zámeckém vinařství Bzenec. 

 

 

Představení dalších výzev MAS se ujal V. Hrdoušek: 

 

II.  výzva v PRV - bude vyhlášena v lednu 2018, v zásobníku má MAS dostatek projektů, 

předpokládaná výše alokovaných prostředků na fiche 1,2,3 je cca 5 – 5,5 mil. Kč. 

 

OPŽP – v současné době probíhají jednání s MŽP o odsouhlasení navýšení alokace pro 

CLLD v rozsahu 10 mil. Kč pro každou MAS na následující 3 opatření v CHKO i mimo území 

CHKO: 

• tvorba prvků ÚSES (85% až 100% dotace) 

• výsadba sídelní zeleně (60% dotace) 

• krajinné protierozní úpravy v krajině (75% dotace) 

 

Tyto prostředky se musí vyčerpat do pol. r. 2019, tzn. že budou závazkovány v r. 2018. 

Žadatelem může být každý subjekt, který má přiděleno IČO (tedy nejen obce).  

 

Tyto informace budou na adrese www.straznicko-mas.cz a obce a další členové by je měli 

šířit ve svých mediích. 

 

IROP - v roce 2018 MAS plánuje vyhlášení dalších výzev v oblasti vzdělávání a 

sociálního podnikáni. 

 

 

7. Závěr 

 

Další termín jednání Rady je předběžně stanoven, v souvislosti se schvalováním vybraných 

projektů z 1. výzvy OPŽP, na 8. prosince. 

 

Předseda spolku Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) poděkoval přítomným za účast na 

jednání v 15.30 hodin. 

 

 

 

Zapsala: 

Marie Chalupová 

 

 

Ověřili: 

Pavel Lessl (ČZS Strážnice) 

Otakar Březina (Obec Kozojídky) 

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

