
                                                                                                                                MAS STRÁŽNICKO, z.s.   

Zápis č. 1/2017 z jednání Rady MAS STRÁŽNICKO 
ze dne 08. 02. 2017, ve Strážnici     

 
 

Jednání zahájil předseda spolku Bc. Otakar Březina ve 14.30 hod. přivítáním všech 
přítomných a ujal se vedení jednání rady MAS Strážnicko (dále jen Rada). Přítomno bylo 9 
hlasujících členů Rady MAS a ostatní členové MAS.   
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Jmenování ověřovatele zápisu 
3. Rozpočet na rok 2017 – hospodaření MAS 
4. Turistické asociace Slovácko (TAS) – projednání 
5. Aktivity KS MAS - TPS při CSV,… 
6. SCLLD – indikátory, interní postupy 
7. Různé – cykloprojekty, www stránky, aj. 
8. Závěr 

 
 

1. Zahájení a schválení programu 
 
Předseda spolku přivítal přítomné členy MAS a zahájil jednání Rady MAS. Navrhl schválení 
programu, pokud nebudou další doplňující body programu. 
Usnesení č. 1: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje program jednání beze změn (9/0/0) 
 
 

2. Jmenování ověřovatelů zápisu   
 
Předseda spolku pověřil zápisem Mgr.Víta Hrdouška, ověřovateli jsou navrženi předseda 
spolku (dle stanov) a navržen Ing. Vítězslav Hořák. 
 
Usnesení č. 2: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Otakara Březinu (Obec Kozojídky) a 
Ing. Vítězslava Hořáka (podnikatel Strážnice).  
(8(pro)/0(proti)/1(zdržel se – Hořák)) 
 
      

3. Rozpočet na rok 2017 – hospodaření MAS 
 
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. 3: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje rozpočet MAS Strážnicko v navrženém znění dle přílohy.  
(9/0/0) 
 
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. 
 
Na vědomí 1: 
Rada MAS Strážnicko bere na vědomí hospodaření za rok 2016.  
(9/0/0) 



                                                                                                                                MAS STRÁŽNICKO, z.s.   

4. Turistické asociace Slovácko (TAS) – projednání 
 

Manažer MAS V. Hrdoušek informoval přítomné členy Rady o aktuálním stavu agentury 
Turistické destinace Slovácko. 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. K zastupování MAS byli pověřeni předseda Bc. Otakar Březina 
a manažer Mgr. Vít Hrdoušek. 
 
Na vědomí 2: 
Rada MAS Strážnicko bere na vědomí účast v TAS.  
(9/0/0) 
 
 

5. Aktivity KS MAS - TPS při CSV,… 
 
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. 4: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje pověření k zastupování na jednáních v KS NS MAS JmK 
předsedu a manažera MAS. 
(9/0/0) 
 
Dále manažer informoval o činnosti Tématické pracovní skupiny 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 řetězce, služby MAS apod. 
 
 

6. SCLLD – indikátory, interní postupy 
 
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 
Harmonogram výzev a dle požadavku musí být předložen nejpozději 5 dní po schválení radou 
ke schválení na ŘO. 
 
Úkol č. 1:  
Zapracovat připomínky řídícího orgánu v MS2014+ ke SCLLD MAS Strážnicko dle požadavku. 
Odpovídá: kancelář MAS, termín: 24.2.2017. 
 
 
7. Různé – cykloprojekty, www stránky, aj. 

 
Mgr. Hrdoušek sdělil aktuální informace k probíhajícímu projektu „Cykloresort Strážnicko“ 
jeho postupné plnění vybavením mobiliáře stezek. Projekt „Cykloresort Strážnicko – 
terénní cyklistika“ se realizuje, proběhla výběrová řízení – na projektovou dokumentaci, na 
koordinátora a značení a na publikace a propagace cyklostezek.   
 
Dále informoval o stavu realizace nově vytvářených webových stránek MAS Strážnicko 
(www.straznicko-mas.cz). 
 
Manažer MAS V. Hrdoušek informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na podporu provozu 
MAS na Jihomoravský kraj ve výši 100 000,-Kč, jde o 70% dotaci. 
 
 

http://www.straznicko-mas.cz/
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Usnesení č. 5: 
Rada MAS Strážnicko schvaluje podání žádosti o podporu provozu na JmK.  
(9/0/0) 

 
Na navrženou exkurse MAS do východních Čech – Železnohorský region, v dohodnutém 
termínu 24-25.4.2017, se doposud nikdo závazně nepřihlásil. 

 
 

8. Závěr 
 
Další termín jednání Rady MAS nebyl zatím stanoven, bude určen operativně dle potřeby 
dalšího jednání. 
 
Předseda spolku Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) ukončil jednání v 15.25 hodin. 
 
Zapsal: 
Mgr.Vít Hrdoušek 
 
 
Ověřili: 
Bc. Otakar Březina (obec Kozojídky) 
 
Ing. Vítězslav Hořák (podn.Strážnice) 


