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Zápis č. 1/2018 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 20. 2. 2018, konané ve Strážnici     

 

 

 

Jednání zahájila místopředsedkyně spolku Mgr. Renata Smutná v 15 hod. přivítáním všech 

přítomných a předala vedení jednání Rady MAS Strážnicko (dále jen Rada) manažerovi MAS 

Mgr. Vítu Hrdouškovi. Přítomno bylo 6 hlasujících členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Aktualizace Strategie CLLD a IROP 

4. Výzva PRV 

5. Informace o výzvě OPŽP a IROP 

6. Různé – MAP, Klimagrün aj. 

7. Závěr 

 
 

 

1. Zahájení a schválení programu   

Manažer MAS zahájil jednání Rady a navrhl schválení navrženého programu, pokud nebudou 

další doplňující body programu.  

 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání. 

(6/0/0) 

 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

Předseda spolku pověřil zápisem Evu Tihelkovou, ověřovateli jsou navrženi: 

místopředsedkyně spolku (dle stanov) a Pavel Lessl (podnikatelé). 

 

Usnesení č. 2: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Renatu Smutnou (Město Strážnice) a 

Pavla Lessla (spolky). 

(5(pro)/0(proti)/1(zdržel se - Lessl) 

        

 

3. Aktualizace Strategie CLLD a IROP 

Manažer MAS informoval přítomné členy Rady o stavu výzev ve všech 3 operačních 

programech, které MAS v tomto období administruje a s tím souvisejících potřebách 

aktualizace Strategie CLLD. V současnosti se na úrovni jednotlivých Řídících orgánů diskutuje 

o možnosti navýšení finančních alokací pro ty MAS, které úspěšně realizují výzvy do konce 

roku 2018. 

Aktuálně probíhá jednání o rozšíření aktivit a navýšení alokace v OPŽP pro všechny MAS 

v následujících oblastech: 

- Sídelní zeleň 

- Opatření proti erozi a suchu 

- Prvky ÚSES 

Z tohoto důvodu bude nutná aktualizace Strategie CLLD, budou přidány tyto tři nové 

opatření pro oblast životního prostředí. Navýšení alokace pro každou MAS bude možné do 

částky 10 mil. Kč. 

 

Další aktualizace strategie bude nutná vzhledem k potřebě aktualizace stávajících 

Interních postupů IROP a proběhlé změně členů v orgánech MAS (Výběrová komise).  
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V PRV je nyní rozjednáno přijetí tzv. čl. 20, který by umožňoval čerpání finančních 

prostředků pro obce na údržbu veřejných prostranství, budov a dalších objektů. 

Toto rozšíření zatím není schváleno, manažer MAS navrhuje hlasovat o případném zařazení 

opatření dle tzv. čl. 20 PRV do Strategie CLLD, pokud bude schválen. Finanční prostředky na 

toto opatření by byly získány přesunem nevyčerpaných financí ze stávajících Fichí 1,2 a 3. 

 

S. Tomšej (Obec Sudoměřice) uvedl, že předpokládá zájem všech obcí v MAS; na dotaz o 

výši nevyčerpaných financí PRV manažer MAS odpověděl, že předpokládá částku cca 2  až 

2,5 mil. Kč. 

 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS schvaluje možnosti rozšíření Strategie CLLD; o schválení aktualizované verze 

Strategie bude nově hlasovat Rada MAS. 

(6/0/0) 

 

Usnesení č.  4: 

Rada MAS schvaluje rozšíření opatření strategie CLLD tzv. o čl. 20., pokud bude v rámci PRV 

přijat, s tím, že budou použity nevyčerpané finanční prostředky ze stávající alokace pro PRV. 

(6/0/0) 

 

  

4. Výzva PRV 

Manažer MAS diskutoval novou 3. výzvu (návrh výzvy byl do systému vytvořen s chybou 

alokace, proto je jí přiřazeno číslo 3) v Programu rozvoje venkova (PRV) kdy bylo 

domluveno že bude vyhlášena od 21. 2. 2018 do 5.4.2018 s příjmem žádostí od 15.3.2018, 

vyhlášena s otevřením všech 3 Fiche (Fiche 1 – Udržitelné hospodaření v krajině 417 tis. Kč, 

Fiche 2 – Podpora zemědělských a potravinářských výrobků 2 mil. Kč, Fiche 3 – Podnikatelé 

pro rozvoj Strážnicka 3 mil. Kč). Tato výzva s alokací cca 5.4 mil. Kč bude pro zemědělce a 

podnikatele poslední. Po diskusi bylo domluveno že další výzvy v této oblasti v probíhajícím 

programovém období nebudou vyhlášeny do doby možnosti čerpání čl. 20 PRV.  

 

Usnesení č.  5: 

Rada MAS schvaluje vyhlášení výzvy č.3 PRV od 21.2. do 5.4.2018 s alokací 5 417 000 Kč. 

(6/0/0) 

 

5. Informace o výzvě OPŽP a IROP 

V operačním programu Životní prostředí (OPŽP) byly do 1. výzvy přijaty 4 žádosti na 

výsadbu ovocných stromů na území CHKO. Všechny projekty prošly schvalovacím procesem 

v MAS a nyní probíhá proces závěrečného ověření Řídícím orgánem (ŘO). 

ŘO na základě výsledků hodnocení VK MAS zaslal ŘO požadavek na změnu bodování u  

věcného kritéria „Přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a biologickou rozmanitost“ u 

žádosti obce Tasov, Sudoměřice a Hr. Lhota, kdy MAS vycházela z podrobnějších podkladů 

než doporučil ŘO. Požadované snížení hodnocení těchto projektů na bodovou střední hodnotu 

(-10 bodů) neovlivnilo celkovou minimální výši bodů pro schválení žádostí. U žadatele J. 

Petruchy došlo k požadovanému navýšení bodové hodnoty u kritéria „Lokalizace“ (+5 bodů). 

K tomuto tématu byla svolána Výběrová komise na úpravu bodování dne 20.2 na 14.00 a 

všechny posuzované žádosti úspěšně prošly bodovým hodnocením a doporučuje radě ke 

schválení. 

 

Usnesení č. 6: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje úpravu bodování předložených žádostí dle pokynu ŘO OPŽP. 

(6/0/0) 

 

 

V plánované 2. výzvě OPŽP v červnu 2018 MAS předpokládá možnost čerpání v následujících 

opatřeních: 

- sídelní zeleň, 

- opatření proti erozi a suchu, 

- prvky ÚSES, 

kdy bude kladen důraz na zvýšení zasakování vody a možnost výsadeb s následnou údržbou 

po 3 roky, kdy je udržitelnost dalších 10 let. 
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Podpora financování přes MAS bude 60 % dotace, 80 a 100% dotace dle opatření a 

minimální částka na projekt bude 100 000,- Kč.  

NS MAS ČR jedná s ŘO o zjednodušení podmínek administrace projektů podaných 

žadateli přes MAS. V nejbližší době proběhnou školení ze strany OPŽP. 

V opatřeních platí omezení čerpání dotací pro nejmenší obce do 500 obyvatel na 

výsadbu zeleně. NS MAS jedná o zajištění dotací pro tyto obce z krajských rozpočtů. 

Úkol: manažer MAS rozešle všem obcím přílohou zápisu popis těchto opatření. 

 

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je aktuálně otevřena pro 

příjem žádostí výzva č. 1 – Cyklodoprava, kde MAS průběžně jedná s potenciálními žadateli o 

stavu připravenosti projektových záměrů, kteří požadují prodloužení termínu výzvy. 

Podmínkou podání žádosti na MAS je platné územní rozhodnutí či platné sloučené uzemní 

rozhodnutí a stavební souhlas. 

 

Usnesení č. 6: 

Rada MAS schvaluje podání žádosti o prodloužení výzvy IROP - Cyklodoprava do 30. 5. 2018. 

(6/0/0) 

 

6. Různé – MAP, Klimagrün aj. 

• O projektu MAP informovala členy Rady MAS Eva Tihelková: 

v lednu 2018 byl ukončen projekt MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou. 

Řídícím výborem MAP byl schválen Strategický rámec a Akční plán, který bude 

předložen všem školám a zřizovatelům k závěrečnému schválení. V rámci projektu 

úspěšně probíhalo jednání v pracovních skupinách a realizovaly se 2 exkurze pro 

ředitele a pracovníky škol za příklady dobré praxe. Výstupy z jednání PS byly 

podkladem pro zpracování Akčního plánu. 

V návaznosti na projekt MAP byla podána žádost na pokračovací projekt MAP II 

vzdělávání ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice, kde je opět 

zachována struktura nositele MAS Horňácko a Ostrožsko, MAS Strážnicko je partner 

projektu. Území realizace bylo rozšířeno o 6 škol z oblasti Ostrožska a Kunovicka a 

Sudoměřice. Školy na území MAS Strážnicko opět daly souhlas s účastí v projektu 

(mimo MŠ Tvar. Lhota a ZUŠ Strážnice).  Všichni 3 pracovníci MAS Strážnicko budou 

zapojeni v projektu na částečný pracovní úvazek. 

 

• Projekt Klimagrün / Klimatická zeleň 

Manažer MAS informoval o průběhu pilotního projektu přeshraniční spolupráce 

Rakousko – Česká republika v období 2018 – 2020, pro území JmK a JčK a Dolní 

Rakousy, kde je dle domluvy partnerů Krajská síť MAS JmK, jíž nyní MAS Strážnicko 

předsedá, koordinátorem aktivity výsadeb.  

K prvním výstupům projektu patří realizace seminářů organizovaných JmK na celém 

území jihomoravského kraje na téma výsadeb a údržby stromů a zeleně v krajině. Pro 

MAS Strážnicko je stanoven termín 16. 4. 2018 ve Strážnici, předpokládá se účast 

min. 25 osob, z toho 15 osob ze samospráv. 

 

• Jihomoravský kraj v lednu vydal aktuální kalendář dotačních titulů pro rok 2018, MAS 

rozeslala informace všem členům, je zde nově po dohodě s MAS a obcemi zahrnuta i 

podpora ovocnářství a přidružené spolkové a výstavní činnosti. 

 

• V současné době probíhají jednání o přípravě Konference venkov 2018, jehož 

organizátorem je Spolek pro obnovu venkova, předpokládá se realizace ve Strážnici 

v termínu 19. – 21. 9. 2018 (zatím nebylo oficiálně schváleno MZE, jako hlavního 

finančního partnera).  

Konferenci zaštiťuje SPOV, SMO, SMS a pro realizaci bude partner MAS Strážnicko a 

TAS Slovácko - pro zajištění kulturního programu a logistického servisu, ne odborné 

stránky konference. Manažer MAS proto požádal přítomné členy Rady MAS o zaslání 

podnětů a návrhů pro toto zajištění. 

 

• Jihomoravský kraj po dohodě s KS MAS opět vypsal dotační titul na podporu 

provozu MAS v r. 2018 s možností čerpání 100 000,- Kč s celkovou dotací 50 %. 

Manažer MAS proto navrhuje podat žádost na provozní výdaje a kofinancování 

provozu MAS v termínu do 28. 2. 2018. 
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Usnesení č. 7: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje podání žádosti o dotaci na JmK na podporu provozu MAS ve 

výši 100 000,- Kč. 

(6/0/0) 

 

• Manažer MAS informoval přítomné zástupce obcí o konání semináře v oblasti 

sociálních věcí a rodinné politiky pod záštitou JmK dne 20. 3. 2018 v Brně. Obcím 

bude rozeslána pozvánka. 

 

 

7. Závěr 

Další termín jednání Rady MAS bude stanoven operativně dle potřeby. 

Místopředsedkyně MAS poděkovala členům Rady MAS za účast a ukončila jednání v 16.15 

hod.  

 

 

 

 

 

Zapsala:             

Eva Tihelková 

 

 

 

 

Ověřili:  

 

Mgr. Renata Smutná (Město Strážnice) 

 

Pavel Lessl (spolky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


