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Zápis č. 4/2018 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 22. 8. 2018, konané ve Strážnici     

 

 

 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina v 15,00 hod. přivítáním všech 

přítomných. Přítomno bylo 6 hlasujících členů Rady MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Schvalování projektů 1. výzvy IROP  

4. Schválení aktualizace harmonogramu výzev pro II. pololetí 2018 

5. Různé – informace k projektům, konference Venkov 2018 aj. 

6. Závěr 

 
 
 

1. Zahájení a schválení programu   

Předseda spolku Bc. Otakar Březina 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 Marii Chalupovou, ověřovateli jsou navrženi: předseda 

spolku (dle stanov) a Martina Bílová (obce). 

 

Usnesení č. 2: 

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

Martinu Bílovou (obce). 

(6(pro)/0(proti)/0) 

        

 

3. Schvalování projektů 1.výzvy IROP 

Předseda MAS informoval přítomné členy Rady o stavu 1. výzvy IROP, kdy byl ukončen 30. 

5. 2018 příjem žádostí – Bezpečně do škol, do práce a za službami, aktivita Cyklodoprava. 

Celkově byl do výzvy podán 1. projekt (žadatel Město Strážnice – Cyklostezka Dřevárka) 

s žádostí o dotaci ve výši 95 % ve výši 1 296 330,69,- Kč. Na základě ohodnocení Výběrovou 

komisí MAS 60 body byl Radou MAS projekt schválen a doporučen k podpoře z IROP. 

 

Usnesení č. 3: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje výběr projektu Dřevárka k podpoře z IROP dle doporučení 

výběrové komise (6/0/0) 

 

 

4. Schválení aktualizace harmonogramu výzev pro II. pololetí 2018 

Manažer MAS dále informoval přítomné členy Rady MAS o aktuálním stavu v operačních 

programech OPŽP a IROP. 

MAS plánuje vyhlásit výzvu č.2 OPŽP v měs.9-10/2018 po otevření celostátní výzvy na 

stávající opatření  

    -  Zeleň pro Strážnicko (dotace 80 %), plánováno 1 mil. Kč. 

a opatření, o které byla rozšířena ve strategie CLLD: 

- Protierozní opatření na Strážnicku (dotace 80 %), plánováno 2,5 mil. Kč 

- Realizace ÚSES na Strážnicku (dotace 80-100 %), plánováno 2,5 mil. Kč 
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a výzvu č. 3 OPžP - Revitalizace sídelní zeleně na Strážnicku (dotace až 60 %), plánováno 5 

mil. Kč. 

 

Přílohou zápisu budou vzorové projekty dle MŽP. 

 

Dále manažer MAS informoval o plánu vyhlásit výzvu č.2 IROP – Bezpečně do škol, do 

práce a za službami a výzvu č.3 IROP na Sociální podnikání na Strážnicku v období 9-

12/2018, kde se zatím neeviduje žádný potenciální žadatel. 

 

Usnesení č. 4: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev pro 2.pololetí 2018. 

(6/0/0) 

 

 

5. Různé - informace k projektům, konference Venkov 2018 aj. 

 

Manažer MAS dále informoval přítomné členy Rady MAS o aktuálním stavu v dalších 

operačních projektech. Připomínky k interním postupům doposud nebyly ze strany ŘO 

zaslány. 

 

Předseda a manažer MAS informovali o probíhajících přípravách konference Venkov 2018 

v termínu 19. – 21. 9.2018 ve Strážnici: 

- MAS předpokládá cca 450 účastníků konference, 

- v průběhu konference Venkov budou realizovány 4 exkurze: oblast Strážnicko, 

Horňácko, Kyjovsko, Hodonínsko), pro zájemce bude uspořádána i prohlídka města 

Strážnice 

- podrobný odborný program a registrace je zveřejněna na webových stránkách 

www.konferencevenkov2018 

 

 

6. Závěr 

 

Předseda ukončil jednání Rady MAS v 16.05 hod. 

 

 

Zapsala:             

Marie Chalupová 

 

 

Ověřili:  

 

Otakar Březina (obec Kozojídky) 

 

Martina Bílová (obce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


