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Zápis z jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko 

z.s., ze dne 8. února 2017 ve Strážnici 

 
 
 
Setkání v zasedací místnosti MěÚ Strážnice zahájil předseda spolku pan starosta Bc. Otakar 
Březina v 15.30 hod. přivítal všechny přítomné a ujal se vedení jednání Generálního 
shromáždění MAS Strážnicko, z. s. (dále jen GS MAS).  
 
Přítomni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání:   
                                

 
Program: 

1. Zahájení GS, schválení programu 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Činnost MAS   -    schválení Turistické asociace Slovácko (TAS) 

- hospodaření za rok 2016  

4. Strategie CLLD MAS Strážnicko a interní postupy MAS pro příjem projektů 

5. Další aktivity MAS -  cykloprojekty, www stránky,… 

6. Různé -  volba členů Výběrové komise MAS,… 

7. Závěr 

 
 
1. Zahájení GS, schválení programu  
 
Předsedající GS MAS starosta Březina, který zahájil jednání a navrhl schválení programu GS 
MAS. 
  
Usnesení č. 1: 
GS MAS schvaluje program jednání GS MAS Strážnicko podle navrženého programu. 
(19/0/0) 
           
          Přišel pan Dobčák a Říha 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Dále předsedající GS MAS starosta Březina navrhl zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu. 
Zapisovatelem byla jmenován Mgr. Vít Hrdoušek. Na návrh byli zvoleni ověřovatelé zápisu Ing. 
Vítězslav Hořák a Bc. Otakar Březina. 
 
Usnesení č. 2: 
GS MAS schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vítězslava Hořáka a Bc. Otakara Březinu. 
(21/0/0) 
 
 
3. Činnost MAS 
 
Předseda Březina informoval přítomné členy o založení destinace Turistická agentura Slovácko 

(dále jen TAS). Členství v instituci bude zajišťovat tok finančních prostředků z Jmk pro 

informační centra i podporu pro podnikatele v CR. Podkladem byly všem členům zaslány 

stanovy spolku. Rada MAS doporučuje členství MAS v TAS. K zastupování MAS byli pověřeni 

předseda Bc. Otakar Březina, nar. 27.11.1965, bytem Kozojídky 149 a manažer Mgr. Vít 

Hrdoušek, nar. 4.6.1972, bytem Tvarožná Lhota 148. 

 

         přišel pan Šimša a paní Pavlicová 
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Přítomno je 23 hlasujících členů, z toho 1 hlas s plnou mocí (Ing. Chudík zplnomocněný za Obec 
Vnorovy), tj. 69,7 % ze všech členů na jednání GS MAS v poměrném zastoupení zájmových 
skupin – obce 11/47,9%, spolky 3/13%, podnikatelé 3/13% a zemědělci 6/26,1%.  
Jednání GS MAS je usnášeníschopné. 
 
Usnesení č. 3: 
GS MAS Strážnicko, z.s. schvaluje přistoupení do spolku s názvem Turistická asociace Slovácko, 
z.s společně se zakládajícími členy Místní akční skupina Dolní Morava, z.s., Kyjovské Slovácko v 
pohybu, z. s., Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okr.Hodonín z.s. 
(23/0/0) 
 
Usnesení č. 4: 
GS MAS schvaluje Stanovy spolku v předloženém znění. 
(23/0/0) 
 
Usnesení č. 5: 
GS MAS Strážnicko, z.s.  určuje dle § 154 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku předsedu Bc. 
Otakara Březinu, nar. 27.11.1965, bytem Kozojídky 149, aby zastupoval MAS Strážnicko, z.s, 
jakožto člena spolku Turistická asociace Slovácko, z.s.  
(22/1/0) 
 
Usnesení č. 6: 
GS MAS Strážnicko, z.s.  určuje dle § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
manažera MAS Mgr. Víta Hrdouška, nar. 4.6.1972, bytem Tvarožná Lhota 148, aby jako 
náhradník zastupoval MAS Strážnicko, z.s, jakožto člena spolku Turistická asociace Slovácko, 
z.s.  
(23/0/0) 
 
 
Návrh rozpočtu MAS na rok 2017 byl všem členům předložen k připomínkování. Rozpočet byl 
navržen dle jednotlivých aktivit a předfinancování provozu Mas je pokryto dlouhodobou půjčkou 
ze strany obcí ve výši 975 000,-Kč. Nebyla vznesena žádná připomínka, proto byl rozpočet 
navržen ke schválení, viz. příloha. 
 
Usnesení č. 7: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje rozpočet MAS Strážnicko v navrženém znění dle přílohy.  
(9/0/0) 
 
Rozbor hospodaření spolku za rok 2016 byl zaslán všem členům MAS emailem, Informace o 
hospodaření – hospodaření za rok 2016 se jeví jako vyrovnané a bude účetní dopracováno do 
března, kdy se podává i daňové přiznání na Fú. V uplynulém roce bylo financování zajištěno 
půjčkou na provoz od obcí ve výši 710 000,-Kč z celkové výše 975 000,-Kč. Náklady na 
realizovaný projekt MAP byl pokryt zálohou 30% od MŠMT ze 100% dotace – předfinancování 
bylo z půjčky. Realizace probíhá dle strategického rámce. Po zpracování bude GS předložena 
Výroční zpráva hospodaření MAS za rok 2016. 
 
Na vědomí 1: 
GS MAS Strážnicko bere na vědomí hospodaření za rok 2016.  
(23/0/0) 
 
Na jednání KS NS MAS za Jihomoravský kraj je potřebné pověřit k zastupování na jednáních KS 
předsedu a manažera MAS. Manažer MAS Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek byl zvolen na jednání 
KS NSMAS za Jihomoravský kraj jejím předsedou. 
 
Usnesení č. 8: 
GS MAS Strážnicko schvaluje pověření k zastupování na jednáních v KS NS MAS JmK předsedu 
a manažera MAS. 
(23/0/0) 
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4. Strategie CLLD MAS Strážnicko a interní postupy MAS pro příjem projektů 

 
Manažer MAS V. Hrdoušek informoval o stavu žádosti o dotaci na „Podporu provozu a animace 
MAS 2016 - 2023: žádost o dotaci včetně rozpočtu kanceláře MAS na období 2016 – 2023 byla 
ŘO schválena k financování, s malými doplňujícími úpravami do finančního plánu. 
 
Dále manažer informoval o depeši připomínek ŘO (řídící orgán) do SCLLD k doplnění připomínek 
k PRV, OPŽP, IROP v MS2014+ během 20 pracovních dní. Jde o menší úpravy indikátorů a 
postupů podle současných metodických pokynů. Zároveň je nutné dopracovat Interní postupy a 
Harmonogram výzev, bez nichž nemůžeme vyhlásit vlastní Výzvy na příjem žádostí v OP. Na 
základě věcného hodnocení SCLLD „Ano s výhradou“ můžeme požádat o proplacení 
administrativních nákladů v roce 2016. 
 
Úkol č. 1:  
Zapracovat připomínky řídícího orgánu v MS2014+ ke SCLLD MAS Strážnicko dle požadavku. 
Odpovídá: kancelář MAS, termín: 24.2.2017. 
 
 

5. Další aktivity MAS -  cykloprojekty, www stránky,… 

 
Manažer Hrdoušek informoval o realizaci projektů podpořených z JmK, Cykloresort Strážnicko, 
na vybavení cyklostezek mobiliářem v jednotlivých obcích MAS a Cykloresort Strážnicko – 
terénní cyklistika, který řeší systém terénních cyklotras a singletrailů včetně jejich propagace. 
Projekty se realizují, proběhla všechna výběrová řízení – marketing na projektovou 
dokumentaci, na koordinátora a značení a na publikace a propagace cyklostezek. Výstupy jsou 
průběžně plněny v termínech. Problematické je případné vynětí ze ZPF pro schválení vytvořené 
dokumentace singletrailů.    
 
Na vědomí č. 2: 
GS MAS bere na vědomí stav realizace projektů Cykloresort Strážnicko, Cykloresort Strážnicko – 
terénní cyklistika a výsledky marketingu na projektovou dokumentaci, na koordinátora a 
značení a na publikaci a propagaci cyklostezek 
(23/0/0) 
 
Dále informoval o stavu realizace nově vytvářených webových stránek MAS Strážnicko 
(www.straznicko-mas.cz), které se spustí s příjmem nových žádosti dle SCLLD. 
 
 
Dále byla podána informace o činnosti Tématické pracovní skupiny „Ovocné stromy 
v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce“ při Celostátní síti pro venkov (TPS při 
CSV), jejíž hlavní myšlenkou je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k 
aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství – ovocné stromy, krátké výrobní a 
spotřební řetězce, metoda Leader a služby MAS apod. 

 
V programu Interreg také vzniká projekt rakousko - české spolupráce  - Klimagrün - Klimatická 
zeleň, který propaguje a podporuje výsadby zeleně do krajiny i do zahrad a podporuje i spolky 
v rozsahu cca 3,50 mil Kč ve spolupráci s KS MAS JMK. 
 
Na vědomí č. 3: 
GS MAS bere na vědomí stav realizace projektů TPS „Ovocné stromy v krajině s vazbou na 
místní trhy a krátké dodavatelské řetězce“ a projekt rakousko-české spolupráce Klimagrün - 
Klimatická zeleň. 
(23/0/0) 
 

 
6. Různé -  volba členů Výběrové komise MAS,… 

 
Předseda Březina přistoupil k volbě členů Výběrové komise MAS pro výběr projektů na podporu 
z dotačních OP - mandát komise je podle Stanov MAS 1rok, ale zároveň může dojít k opětovné 
volbě a z tohoto důvodu navrhuje stávající složení. Navržení kandidáti byli osloveni a nominaci 

http://www.straznicko-mas.cz/
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neodmítli. Stávajícími členy jsou: za veřejnou správu Ing. Ladislav Krůtil zástupce za 
Mikroregion Strážnicko a František Kraus za Obec Tasov, za spolky Ing. Jan Petrucha zastupující 
TJ Sokol Kněždub, za podnikatele Miroslav Zubalík a za zemědělce Ing. Jiří Uřičář. 
Usnesení č. 9: 
GS MAS schvaluje volbu Výběrové komise MAS ve složení - za veřejnou správu Ing. Ladislav 
Krůtil zástupce za Mikroregion Strážnicko a František Kraus za Obec Tasov, za spolky Ing. Jan 
Petrucha zastupující TJ Sokol Kněždub, za podnikatele Miroslav Zubalík a za zemědělce Ing. Jiří 
Uřičář.  
(23/0/0) 
 

Manažer MAS V. Hrdoušek také informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na podporu 
provozu MAS na Jihomoravský kraj ve výši 100 000,-Kč, jde o 70% dotaci. V průběhu února 
2017 bude vyhlášena výzva. 
 
Na vědomí č. 3: 
GS MAS bere na vědomí podání žádosti o podporu provozu na JmK.  
(23/0/0) 
 

Na navrženou exkursi MAS do východních Čech – Železnohorský region, v dohodnutém 
termínu 24-25.4.2017, se doposud nikdo závazně nepřihlásil. Je nutné znovu obeslat členy a 
příznivce MAS. 
 
 

7. Závěr 
 
Předseda Bc. Otakar Březina poděkoval všem za účast a jednání GS MAS v 17.10 hod. ukončil. 
 
 
Zapsal: 
Mgr.Vít Hrdoušek 
 
 
Ověřovatelé: 
Ing. Vítězslav Hořák, Bc. Otakar Březina 
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MAS Strážnicko, z.s.        

         

HLASOVÁNÍ NA JEDNÁNÍ GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ dne 08.02.2017  

O návrzích usnesení bylo hlasováno dne 6.9.2016 na jednání partnerů-členů MAS Strážnicko ve Strážnici. 

Informace o účasti na GS MAS Strážnicko, z.s. 

Setkání partnerů MAS Strážnicko se 
účastní  

23 
členů z celkového počtu 
členů 

33   

Setkání partnerů MAS Strážnicko se 
účastní 

69,7% členů uvedené MAS. 

Podmínka minimální účasti na 
shromáždění členů (51 %) 

Byla splněna a je usnášeníschopné. 

Počet zúčastněných členů za obce  11 odpovídá 47,9% přítomných členů 

Počet zúčastněných členů za 
podnikatele  3 

odpovídá 13% přítomných členů 

Počet zúčastněných členů za spolky 3 odpovídá 13% přítomných členů 

Počet zúčastněných členů za zemědělce 6 odpovídá 26,1% přítomných členů 

         

Výsledky hlasování: 

Podmínkou pro přijetí usnesení je dosažení většiny hlasů přítomných pro volbu do statutárních orgánů. 

usnesení 

Počet členů 

ANO 
Relativně 
[%] 

NE 
Relativně 
[%] 

ZDRŽEL SE 
Relativně 
[%]     

Hlasovalo: 23 100,00% 0 0,00% 0 0,00%     

          

         

Výsledky hlasování: 

Podmínkou pro přijetí usnesení je dosažení většiny hlasů přítomných. 

usnesení 

Počet členů 

ANO 
Relativně 
[%] 

NE 
Relativně 
[%] 

ZDRŽEL SE 
Relativně 
[%]     

Hlasovalo: 23 100,00% 0 0,00% 0 0,00%     

          

         

Generální shromáždění MAS Strážnicko je usnášení schopné.   
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