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Zápis č. 2/2017 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 
ze dne  4. 5. 2017, ve Strážnici     

 
 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina v 15.40 hod. přivítáním všech přítomných 
a ujal se vedení jednání rady MAS Strážnicko (dále jen Rada). 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. Příprava prvních Výzev realizace SCLLD - harmonogram výzev 
4. Interní postupy MAS Strážnicko 
5. Informace o projektech – MAP, TAS, Cykloresort, Klimagrün, TPS, KS MAS… 
6. Hospodaření MAS 
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 beze změn (6/0/0) 
 
 
2. Jmenování ověřovatelů zápisu   
Předseda spolku pověřil zápisem Evu Tihelkovou, ověřovateli jsou navrženi: předseda spolku 
(dle stanov) a Eva Mlýnková. 
 
Usnesení č. 2: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Otakara Březinu (obec Kozojídky) a 
Evu Mlýnkovou (obec Petrov).  
(5(pro)/0(proti)/1(zdržel se – Mlýnková)) 
 

Přišel P. Miško (koordinátor projektu 
Cykloresort Strážnicko) 
 

3. Příprava prvních Výzev realizace SCLLD - harmonogram výzev 
Manažer MAS V. Hrdoušek informoval členy Rady MAS o schválení strategie CLLD 
„Strážnicko – je i Váš kraj“ na období 2014-2020 řídícím orgánem MMR ČR. 
Strategie MAS byla schválena ve druhém kole věcných připomínek a k datu 19. 4. 2017 MAS 
obdržela akceptační dopisy ŘO MMR (IROP), MZe (PRV) a MŽP (OPŽP). Aktuálně je v ČR 
schváleno pouze 76 strategií MAS z cca 170 podaných žádostí. MAS Strážnicko je jednou ze 4 
MAS, kterým byla strategie schválena již ve 2. kole připomínek věcného hodnocení, v prvním 
kole řízení nebyla schválena žádná strategie, ostatní jsou schvalovány až ve 3. kole 
připomínek, případně neschváleny. 
 

 Harmonogram výzev – dokument je nutné schválit do 10 pracovních dnů od 
schválení strategie, souhrnné řazení výzev vyhlašovaných MAS na období 1 roku dle 
strategie CLLD s ohledem na plnění indikátorů: 
IROP: Cyklodoprava  alokace 6 mil. Kč, 3 projekty 
 Vyhlášení výzvy 9/2017 
 Příjem žádostí 10/2017 
 Ukončení příjmu 11/2017 
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 Připravované projekty: cyklostezka Kozojídky – Žeraviny, 450 m, cca 2 mil. Kč 
cyklostezka Strážnice (Velička - Leros) 250 m, cca 1,5 
mil. Kč 
cyklostezka Sudoměřice – změna původního záměru, 
budování kratšího úseku cca 650 m (pův. 2,5 km) 
alternativa pro splnění indikátorů (k řešení s obcemi): 
Radějov – Tvarožná Lhota, Radějov – Strážnice ?, 
Kozojídky – vybudování cyklopruhu na místní 
komunikaci 

      
 Vzdělávání  alokace 1 mil. Kč, 2 projekty (tématické učebny pro školy) 
 Vyhlášení výzvy 9/2017 
 Příjem žádostí 11/2017 
 Ukončení příjmu 12/2017 
 
 Připravované projekty: Petrov – ZŠ, počítačová učebna diskutován, 
v zásobníku další 
 
PRV: Fiche 1,2,3  alokace 3 mil. Kč, 6 projektů (zem., výrobci, podnikatelé)
 Vyhlášení výzvy 6/2017 
 Příjem žádostí 8/2017 
 Ukončení příjmu 9/2017 

V zásobníku projektů MAS je dostatečný počet projektů, další výzva PRV bude 
vypsána v 2/2018 

 
OPŽP: Zeleň na Strážnicku alokace 1,5 mil. Kč, 5 projektů (obce, podnikatelé) 
 Vyhlášení  6/2017 
 Příjem žádostí 8/2017 
 Ukončení příjmu 9/2017 
  

Připravované projekty: výsadby zeleně na nelesní půdě, na území CHKO    
Strážnice, Tasov, Radějov, Hr. Lhota, příp. Tvar. Lhota  

Realizace klíčového projektu MAS, indikátor výsadba na 3 ha nelesní půdy. 
 

Usnesení č. 3: 
Rada MAS schvaluje harmonogram výzev na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
(6/0/0) 

 
  

4. Interní postupy MAS (IP, dříve Pravidla MAS) 
Dokument IP MAS je nutný k vyhlašování Výzev pro žadatele o podporu. Nyní jsou IP před 
schválením, ve stádiu připomínkového řízení – 3. kolo, MAS čeká na konečné schválení od 
ŘO. Schválený dokument bude k dispozici v elektronické podobě i v tištěné verzi pro všechny 
členy MAS a zájemce/žadatele o podporu. 

 
Usnesení č. 4: 
Rada MAS schvaluje aktuální verzi Interních postupů MAS Strážnicko, z.s. 
(6/0/0) 
 
Dále V. Hrdoušek informoval přítomné o přípravě školení k výzvám pro žadatele – práce 
s el. monitorovacím systémem CSSF 2014+ (pro IROP, OPŽP), Portál farmáře (pro PRV). 
Školení se uskuteční do konce května 2017, potenciální žadatelé budou dopředu informování 
o termínu a obsahu školení.  
 
5. Informace o projektech – TAS, Cykloresort, Klimagrün, TPS, KS MAS… 

 Webové stránky MAS: členy Rady MAS informovala Eva Tihelková – stránky jsou 
před spuštěním, aktuálně probíhá zapracování požadavku na zobrazení původních 
stránek se zveřejněnými dokumenty k dobíhajícím projektům formou odkazu pod 
stejnou doménou. O spuštění stránek budou členové MAS informováni v průběhu 
05/2017. 
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Manažer MAS V. Hrdoušek dále informoval: 
 podání projektu „Klimagrün/Klimatická zeleň“  v rámci programu Interreg AT-CZ. 

Hlavním partnerem projektu je Úřad Dolnorakouské vlády, jedním z českých partnerů 
projektu je Krajské sdružení NS MAS ČR (MAS Strážnicko je od března 2017 
předsedající MAS v Jihomoravském kraji).  

 TAS (Turistická asociace Slovácko): je požádáno o certifikát JmK, v současné době je 
v řešení zapojení měst Veselí nad Moravou a Hodonín. Spolufinancování bude řešeno 
dotací z JmK (toto funguje i v jiných krajích ČR) – vyjednává manažer MAS Dolní 
Morava J. Smetana 

 Cykloresort Strážnicko: mobiliář je z větší části připraven k venkovní instalaci, 
v květnu bude expedováno od dodavatelské firmy. Je třeba dořešit polepy na 
infotabule. 

Termín dodání do 07/2017, ukončení projektu do 31.12.2017. 
 
 Terénní cyklistika: členy Rady informoval koordinátor projektu Petr Miško: 
      aktuálně je připraveno 5 okruhů + 5 stezek v přírodě (singletraily) na území 

Strážnicka a Horňácka, výchozí i cílový bod je na Lučině. Celková délka tras je cca 130 
km. 

      Proznačení tras: uzavřena dohoda s Klubem českých turistů (KČT), trasy jsou značeny 
obdobně jako KČT + piktogramy pro terénní cyklistiku.  

      MAS má souhlasné stanovisko CHKO Bílé Karpaty, vlastníků pozemků (obce, LČR).   
Smlouva s LČR je připravena k podpisu. 

      Zbývá umístit směrovky + cedulky k osvětě (Respektujeme se navzájem…)  
      Singletraily i okruhy mají schválený Provozní řád. 
      K dokončení zbývá dopracovat informační materiály: banner, brožura, mapa.    

V současné době je řešeno s reklamní agenturou (P. Miško, E. Tihelková). V 5/2017 
bude dokončeno. 

      Otakar Březina (obec Kozojídky): do Provozního řádu je nutné doplnit informaci o   
odpovědnosti za újmy uživatelům následovně: 

     „Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné újmy vzniklé v důsledku 
nevhodného pohybu uživatelů po stezce nebo vzniklé důsledkem povětrnostních či 
jiných vlivů.“ 

 Martina Bílová (obec Tvarožná Lhota) informovala o zamítavém stanovisku Odboru 
životního prostředí Veselí nad Moravou k projektu terénní cyklistiky z důvodu ochrany 
krajiny, o kterém je nutné dále jednat. MAS již dříve k projektu získala souhlasné 
stanovisko AOPK, jedním z řešení situace je jednání u kulatého stolu, kde bude možné 
prezentovat projekt jako součást schválené Strategie CLLD. 

 
Úkol č. 1:  
Doplnit do Provozního řádu bod s výše uvedeným zněním.  
Odpovídá: E. Tihelková, termín: ihned 
 
6. Hospodaření MAS 
Účetní MAS M. Chalupová informovala o návrhu na vyřazení položek z majetku MAS. 
Přítomní se usnesli, že veškerý odepsaný majetek bude vyřazen formou likvidačního 
protokolu. Z účetního hlediska je se jedná o vyřazení majetku s původní pořizovací cenou ve 
výši cca 700 tis. Kč (z celkově evidovaného majetku MAS ve výši 2 683 672 Kč). 
 
Usnesení č. 5: 
Rada MAS schvaluje likvidaci odepsaných položek z majetku MAS formou vyřazení z důvodu 
nefunkčnosti. 
(6/0/0) 
 
Úkol č. 2: 
Vypracovat Likvidační protokoly k vyřazovanému majetku. 
Odpovídá: M. Chalupová, termín: 05/2017 
 
Dále M. Chalupová požádala přítomné členy Rady MAS o doporučení auditora, který 
zpracovává audity pro zvláštní účely - dotací pro spolky, jež ze zákona nemají povinnost 
auditu hospodaření. Pro potřeby auditu MAS bude oslovena i auditorka Ing.I. Heligrová, která 
auditovala v minulosti dotace pro MAS Strážnicko. 
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7. Různé 
 Manažer MAS informoval členy Rady o schválení mezinárodního projektu „Areas of 

Inspiration“ (leader Machaon International, Slovakia), kterého součástí je i projekt 
Ovečky pro Bílé Karpaty. Aktuálně je připravován 2. ročník s účastí folklorních 
souborů ze Strážnice + zapojení NULK Strážnice, termín od 18. 6. do 24. 6. 2017. 

 
 
8. Závěr 
Další termín jednání Rady MAS nebyl zatím stanoven, bude určen operativně dle potřeby 
dalšího jednání. 
 
Předseda spolku Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) poděkoval přítomným za účast na 
jednání Rady MAS a ukončil jednání v 17.15 hodin. 

 
 
 
Zapsala: 
Eva Tihelková 
 
Ověřili: 
Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) 
 
Eva Mlýnková (obec Petrov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


