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Zápis č. 3/2019 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 

ze dne 22. 8. 2019, konané ve Strážnici     

 

 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina v 14.45 hod. přivítáním všech 

přítomných. Přítomno bylo 8 hlasujících členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu   

Předseda spolku zahájil jednání Rady a navrhl schválení navrženého programu, pokud 

nebudou další doplňující body programu.  

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 

3. Schvalování projektů 5. výzvy PRV 

4. Odsouhlasení změn SCLLD 

5. Různé – výzvy MAS, projekty, ... 

6. Závěr 

 

 

Usnesení č. 1: 

Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání. 

(8/0/0) 

 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   

Předseda spolku pověřil zápisem Evu Tihelkovou, 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 (Obec Tvarožná Lhota). 

(8(pro)/0(proti)/0(zdržel se). 

 

        

3. Schvalování projektů 5. výzvy PRV 

 

Předseda MAS informoval přítomné členy Rady o výsledku jednání a hodnocení žádostí 

Výběrové komise MAS, která se uskutečnila dne 22.8.2019. K hodnocení byly přijaty 2 

žádosti o podporu: Penzion u levandule – žadatel R. Sochor Strážnice, a Pořízení chladírenské 

dodávky pro výrobu mražené pizzy – žadatel Inkognito spol. s r.o. Strážnice. 

 

Rada MAS předložené výsledky diskutovala a poté bylo hlasováno o schválení hodnocení 

přijatých žádostí.  

Seznam vybraných/nevybraných žádostí je uveden v tabulce v příloze zápisu. 

 

 

Usnesení č. 3:  

Rada MAS schvaluje pořadí hodnocení žádostí v 5. výzvě PRV. 

(8(pro)/0(proti)/0(zdržel se). 
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4. Odsouhlasení změn SCLLD 

Dále členové Rady spolku projednali změny ve strategii CLLD, které představil předseda 

spolku Bc. Březina a administrátorka IROP Eva Tihelková. Byla diskutována změna 

finančních plánu v rámci jednotlivých alokací, a to přesun nevyčerpaných finančních 

prostředků v PRV do nově schválené Fiche č. 5  Veřejná prostranství, školy, spolková 

zařízení a expozice pro Strážnicko ve výši 2,2 mil. Kč. 

Dále členové Rady projednali a na základě přednesených skutečností schválili přesun 

finančních prostředků v rámci IROP, a to z Fiche 1 Bezpečně do škol, do práce a za 

službami do Fiche 2 Sociální začleňování na Strážnicku (podpora komunitních center) 

v částce 3 mil. Kč. Fiche 2 bude dále rozšířena o aktivitu „Bezpečnost dopravy“, kde lze 

realizovat rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy. 

 

Usnesení č. 4 

Rada MAS schvaluje změny ve strategii CLLD – aktualizaci finančního plánu týkající se 

přesunu fin. prostředků v PRV na čl. 20 ve výši 2,2 mil. Kč, přesun fin. prostředků v IROIP 

z Fiche 1 (Bezpečně do škol, do práce a za službami) do Fiche 2 (Sociální začleňování na 

Strážnicku) ve výši 3 mil. Kč a rozšíření aktivit Fiche 1 o aktivitu „Bezpečnost dopravy“. 

(8(pro)/0(proti)/0(zdržel se). 

 

5. Různé - výzvy MAS, projekty… 

 

• Předseda MAS informoval členy Rady o ukončení pracovního poměru Bc. Marie 

Chalupové k 28.2.2020. V rámci diskuse bylo odsouhlaseno, že MAS Strážnicko 

vypíše výběrové řízení na pozici účetní MAS/Mikroregionu DSO Strážnicko a 

administrátorka projektů. Toto výběrové řízení bude zveřejněno prostřednictvím 

webu MAS a obcí MAS Strážnicko, obecním rozhlasem v obcích a prostřednictvím 

Úřadu práce Veselí nad Moravou. Termín ukončení VŘ do 30. 9. 2019, nástup 

nového pracovníka do MAS od 1. 1. 2020. 

• Ing. Petr Helísek (Město Strážnice) přednesl přítomným členům MAS informaci, že 

Město Strážnice bylo osloveno Technikou univerzitou Bratislava s možností do 

zapojení přeshraničního projektu v rámci OP Interreg – „Potenciály prepojenia 

vinárskych oblastí Slovácko – Záhorie“. Problematika se týká i ostatních obcí 

(oslovena byla i Tvarožná Lhota), proto bylo domluveno, že se sejdou zástupci obcí 

k samostatnému jednání (možnost, že partnerem projektu bude DSO Mikroregion 

Strážnicko). 

• Účetní MAS Bc. Marie Chalupová vznesla dotaz, jakým způsobem vyřešit stav se 

zpracovanou projektovou dokumentací k projektu cyklotras, která je vedena 

v účetnictví MAS. Projekt nebyl realizován, proto bylo navrženo, aby tato položka 

byla zařazena to zmařených investic. 

 

6. Závěr 

Předseda MAS Strážnicko poděkoval přítomným za účast na jednání a ukončil jednání Rady 

MAS v 15:45 hod. 

 

 

Zapsala:             

Eva Tihelková 

 

 

Ověřili:  

 

Bc. Otakar Březina (Obec Kozojídky) 

 

Martina Bílová (Obec Tvarožná Lhota) 
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