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Zápis č. 6/2017 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 15. 12. 2017, konané ve Strážnici     

 

 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina v 9 hod. přivítáním všech přítomných a 

ujal se vedení jednání rady MAS Strážnicko (dále jen Rada). Přítomno bylo 7 hlasujících členů 

Rady MAS a ostatní členové MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Schvalování projektů 1.výzvy OPŽP - výsadby 

4. Příprava a schvalování výzev SCLLD 

5. Příprava a realizace TAS 

6. Informace o projektech – MAP, Klimagrün aj. 

7. Různé 

8. 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. 

(7/0/0) 

 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

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

(dle stanov) a ing. Vítězslav Hořák (podnikatelé) 

 

Usnesení č. 2: 

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

ing. Vítězslava Hořáka (podnikatelé). 

(6(pro)/0(proti)/1(zdržel se - Hořák)) 

        

 

3. Schvalování projektů 1. výzvy OPŽP MAS Strážnicko  

 

Zástupce výběrové komise František Kraus (Obec Tasov) podal zprávu Výběrové komise 

MAS (dále jen VK) k průběhu hodnocení a výběru předložených žádostí v 1. výzvě 

z OPŽP. VK brala v potaz všechny dokumenty předložené k hodnocení, zohlednila i potřebu 

návaznosti schvalovaných projektů na strategii CLLD.  

Dále předseda MAS O. Březina informoval o 1. výzvě z OPŽP, na kterou byly přijaty od 

žadatelů a předloženy VK, po formální kontrole přijatelnosti administrátory, celkem 4 

projekty v hodnotě 984.150,-Kč a o celkovém objemu požadované podpory 814.377,- 

Kč. Byl předložen a diskutován Seznam vybraných projektů k podpoře z 1.výzvy Programu 

životního prostředí (OPŽP): 

 

1) Projekt Ovocná alej Tasov, k.ú. Tasov, žadatel Obec Tasov, IČ: 00488879, v částce 

k realizaci 251 000,- Kč vč. DPH, hodnocení 60 bodů. 

2) Projekt Ovocná aleje Sudoměřice, k.ú. Sudoměřice, žadatel Obec Sudoměřice, IČ: 

00285331, v částce k realizaci 278 000,- Kč vč. DPH, hodnocení 60 bodů.  

3) Projekt Krajinotvorný sad Kněždub, k.ú. Kněždub, žadatel Bc.Jan Petrucha, Kněždub, 

IČ: 04860799, v částce k realizaci 150 150,- Kč vč. DPH, hodnocení 65 bodů 
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4) Projekt Ovocná aleje Hroznová Lhota, k.ú. Hroznová Lhota, žadatel Obec Hroznová 

Lhota, IČ: 00284912, v částce k realizaci 305 000,- Kč vč. DPH, hodnocení 60 bodů. 

 

Manažer MAS V. Hrdoušek doplnil, že část žadatelů o podporu, kteří konzultovali své 

projekty, nemá zatím připravenou kompletní dokumentaci ke svým projektům nebo 

dostatečně zajištěné finanční prostředky, a proto předloží projekty až do další výzvy, 

připravované na červen roku 2018. 

 

Na výzvu předsedy MAS O. Březiny, který informoval, že všichni členové rady MAS podepsali 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů a mohou rozhodnout hlasováním o schválení 

jednotlivých žádostí dle Seznamu vybraných/nevybraných projektů z 1. výzvy OPžP, které 

byly předloženy Výběrovou komisí. Rada hlasovala ve složení zájmových skupin – obce 

42,8%, ostatní 53,2%. Administraci v systému pověřila rada MAS zaměstnance Bc. Marii 

Chalupovou a Evu Tihelkovou. 

 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje všechny 4 projekty, dle Seznamu vybraných/nevybraných 

projektů, předložených Výběrovou komisí MAS Strážnicko do vyhlášené 1. výzvy OPžP a 

pověřuje provádět administraci OPŽP v systému MS 2014+ zaměstnance Bc. Marii 

Chalupovou a Evu Tihelkovou. 

(7/0/0) 

Usnesení č. 4: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje pověřuje provádět administraci 1. výzvy OPžP v systému MS 

2014+ zaměstnance Bc. Marii Chalupovou a Evu Tihelkovou. 

(7/0/0) 

 

  

4. Příprava a schvalování výzev SCLLD 

Manažer MAS Mgr. Hrdoušek informoval přítomné členy Rady o aktuálním stavu výzvy č. 1 

IROP – Cyklodoprava: text výzvy včetně příloh byl ŘO IROP schválen dne 11. 12. 2017. 

Konečné znění výzvy č. 1 IROP – Cyklodoprava bylo předloženo členům Rady ke schválení 

(dle platných Interních postupů MAS), aby bylo možné výzvy do konce roku 2017 vyhlásit. 

Ke znění výzvy nebyly vzneseny žádné připomínky, manažer MAS proto vyzval členy Rady 

k hlasování o schválení dokumentu. 

 

Usnesení č. 5: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje text výzvy č. 1 IROP – Cyklodoprava včetně příloh a souhlasí 

s jejím vyhlášením v navrženém termínu od 28.prosince 2017 do 30.března 2018. 

(7/0/0) 

 

Manažer MAS dále předložil členům Rady k diskuzi návrh Harmonogramu výzev MAS 

Strážnicko pro rok 2018 v následujícím rozsahu: 

vyhlášení 2. výzvy PRV:  01 – 04/2018, alokace 5 mil. Kč 

vyhlášení 2. výzvy IROP Infrastruktura ZŠ: 05 – 08/2018, alokace 2 mil. Kč 

vyhlášení 2. výzvy OPŽP Zeleň na Strážnicku: 06 – 09/2018, alokace 1,5 mil. Kč 

vyhlášení 3. výzvy IROP Sociální začleňování: 09 – 12/2018, alokace 1 mil. Kč 

 

K předloženému návrhu Harmonogramu výzev nebyly diskutovány žádné připomínky. 

V případě potřeby úprav harmonogramu bude možné tento harmonogram v průběhu roku 

2018 po odsouhlasení členy Rady aktualizovat.  

 

Usnesení č. 6: 

Rada MAS schvaluje Harmonogram výzev MAS Strážnicko pro rok 2018. 

(7/0/0) 

 

 

5. Příprava a realizace TAS (Turistická asociace Slovácko) 

Vít Hrdoušek s odkazem na dříve zaslané podklady otevřel diskusi k platbě mimořádného 

členského příspěvku 50 000 Kč za rok 2017. Bylo dohodnuto, že TAS podá informace, 

jak byl členský příspěvek využit a jeho využití bude za obce kontrolovat pověřený člen Mgr. 

Martin Hájek. 
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Usnesení č. 7: 

Rada MAS schvaluje platbu mimořádného čl. příspěvku 50 000 Kč pro TAS za rok 2017. 

(7/0/0) 

 

Eva Tihelková informovala členy Rady, že 14. 12. 2017 proběhlo setkání členů TAS 

(Turistické asociace Slovácko) a pracovníků turistických informačních center Slovácka ve 

Strážnici, kde bylo diskutováno zejména zahájení tzv. pasportizace turistických subjektů 

(mapování území) a představeny plány na spolupráci v rámci vzniklé asociace. 

 

 

6. Informace o projektech – MAP, Klimagrün, TPS aj. 

Manažer MAS informoval o průběžném stavu dalších projektů MAS: 

• MAP: projekt bude ukončen odsouhlasením dokumentu MAP v lednu 2018, 

v současnosti probíhají předběžná jednání o zapojení škol a školských zařízení do 

projektu MAP II.  

• Klimagrün: V. Hrdoušek informoval, že 10. ledna proběhne jednání KS MAS a 17. 

ledna 2018 proběhne pracovní schůzka všech partnerů v Mistelbachu (Rakousko) 

k projektu Klimatická zeleň; náplní bude dokončení administrativních náležitostí 

schválené žádosti a nastavení plnění harmonogramu aktivit pro rok 2018. 

 

 

7. Různé 

Manažer MAS informoval o přípravách Národní konference venkov v Čejkovicích na podzim 

2018, kterou bude koordinovat KS MAS JMK přes pracovní skupinu a vlastní akci bude 

zajištovat MAS Dolní Morava a naše MAS pomůže s přípravou programu a exkursí. 

 

Členové Rady nenavrhli žádná další témata k diskuzi. 

 

8. Závěr 

Další termín jednání Rady MAS bude stanoven operativně dle potřeby. 

Předseda MAS Bc. Otakar Březina poděkoval členům Rady MAS za účast a popřál vše nejlepší 

do nového roku. Jednání bylo ukončeno v 10.15 hod.  

 

 

 

Zapsala: 

Eva Tihelková 

 

 

Ověřili: 

 

Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) 

 

Ing. Vítězslav Hořák (podnikatelé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


