
Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS) a 
starostů obcí Hlučínska, která se uskutečnila dne 10. 12. 2007 od 9:00 hod. 

v obřadní síni OÚ v Bolaticích 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté navrhl na ověřovatele zápisu 
p. Procházku a p. Krupu, na členy návrhové komise MVDr. Kosku a Mgr. Volného, na 
zapisovatele p. Štědroňovou. 
0ávrh na usnesení:   Členové MAS schvalují ověřovatele zápisu p. Procházku a p. Krupu, 
členy návrhové komise MVDr. Kosku a Mgr. Volného a zapisovatelku p. Štědroňovou. 
PRO: 14 PROTI:  0 ZDRŽEL SE:  0 
 
1) Úvod 
Ing. Teuer:  shrnul v kostce dosavadní dění v MAS:  MAS Hlučínsko obdrželo od KrÚ MSK 
účelovou dotaci 215 tis. Kč, která byla použita na vypracování strategického plánu (SP), 
zbytek na režijní a administrativní výdaje (nákup PC, tiskárny ad.). V průběhu r. 2007 byla 
vyhlášena výzva Leader ČR s podáním žádostí do 10. 8. 2007 s celkovým objemem fin. 
prostředků 59 mil. Kč. V této výzvě uspělo 24 MAS. MAS Hlučínsko se umístila v bodovém 
hodnocení na předposledním místě. Hodnotitelé vytýkali absenci mezinárodní nebo 
meziregionální spolupráce, nedostatečnou komunikaci s veřejností - chybí webové stránky a 
zpracovaný SP má hodně nedostatků. Také je nutné zřídit funkci strategického managera. 
Přizvali jsme proto ke spolupráci p. Quiskovou, která by měla spolupracovat s Ing. Gavendou 
na odstranění nedostatků z žádosti. Koncem r. 2008 bude vyhlášeno poslední kolo Leader+ 
s vyššími částkami na obec než současných 2,5 mil. Kč v Leader ČR.  
   
2) Seznámení s vývojem prací na Strategickém plánu, upřesnění a aktualizace 
Quisková:  objasnila pojem a fungování MAS. Dotační tituly z EU budou moci MAS získat 
jen do r. 2013 v rámci pomoci EU do rozjezdu MAS, pak už musí být životaschopné samy. 
Bez důkladně zpracovaného SP nemá MAS šanci na získání peněz z dot. titulu. V blízkém 
Polsku také vznikají MAS, bylo by proto vhodné s nimi spolupracovat, neboť to výrazně 
zvyšuje bodové hodnocení. Pravidla pro hodnocení žádostí však vyšla teprve v říjnu t.r. Jsou 
k dispozici na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz 
Ing. Hahn:  chce znát konkrétní informace, co má MAS zlepšit, ať se pohne kupředu a má 
příště šanci na dobré umístění. 
Mgr. Pavera:  P. Quisková je první odborník, který se konečně plně věnuje naší MAS a může 
nám pomoci v jejím zlepšení. Je však nezbytné, aby se zapojili podnikatelé, jinak to ztrácí 
význam.   
Ing. Gavenda:  Výhodou členství v MAS pro podnikatele je, že oproti jiným dotačním titulům 
mají podnikatelé takto mnohem větší šanci uspět se svým projektem než v konkurenci celé 
ČR. Toto by bylo vhodné vysvětlit dosavadním pasivním členům MAS Hlučínsko. Celá MAS 
může příští rok dostat cca 16 mil. Kč. 
Krupa:  pro tolik členů je to zanedbatelná suma, nejsem si jistý, jestli se vyplatí investovat do 
takového projektu tolik energie. 
Quisková:  Záleží vždy na prioritách konkrétní MAS, musí si sama stanovit, jak procentuelně 
přerozdělí obdržené finance mezi fiche, které si stanovila v SP.   
Stacha:  Musíme najít vyšší cíl společný pro všechny členy, s dotací v takové výši nemůžeme 
spravovat ve všech obcích chodníky. 
Quisková:  Nejprve je nutné vymezit fiche, tedy na co se MAS konkrétně zaměří. 



Mgr. Pavera:  Navrhuji, aby p. Quisková společně s Ing. Gavendou a programovým výborem 
fiche rozpracovali a zaslali všem členům k připomínkování a schválení. – Quisková: 
s takovým postupem nesouhlasím, ani já ani Ing. Gavenda neznáme zdejší prostředí ani 
problémy, to je práce pro pracovní skupiny sestavené ze členů. 
Ing. Gavenda:  Pracovní skupiny navíc zvyšují bodové hodnocení MAS při hodnocení žádostí. 
Ing. Teuer:  Navrhuji 3 pracovní komise, kterým budou odborně radit p. Quisková a Ing. 
Gavenda a společně připraví změny v SP tak, abychom v příštím kole žádostí uspěli. Pro naši 
MAS bude stačit dosavadních 5 fiší. 
Ing. Hahn:  Které projekty bychom měli podle zkušeností p. Quiskové preferovat, které mají 
šanci uspět? – p. Quisková:  To je úplně individuální, záleží co je prioritou v každé MAS, jaké 
má specifické cíle. 
Ing. Teuer:  Hodně bodů jsme v bodovém hodnocení ztratili kvůli administrativním chybám, u 
nichž jsme vůbec nevěděli, že jsou důležité. Musíme např. v pracovních skupinách přesně 
stanovit, kolik procent rozdělíme na kterou fiši, tedy co budeme preferovat víc a co míň. 
Quisková:  Je nezbytné mít administrativní pracovní skupinu, která určí datum vyhlášení 
výzvy apod., dále prac. skup. pro ženy a prac. skup. pro zapojení mladých lidí – jedná se o 
povinné prac. skup. 
 
Ing. Teuer:  Dávám hlasovat o počtu komisí pro fiche, zda jednu nebo dvě (pro zemědělce / 
podnikatele a pro rozvoj obcí). 
PRO 2 ODBORNÉ KOMISE: 6  PRO 1 ODBORNOU KOMISI: 8 
 
Nyní budou voleni členové komise pro fiche, administrativní komise, prac. skup. pro ženy a 
prac. skup. pro zapojení mladých lidí 
 
Návrh členů komise pro fiche: MVDr. Koska, p. Krupa, Mgr. Volný 
Mgr. Volný:  V rámci které fiche má jediná neziskovka v této MAS Charita Hlučín možnost se 
zúčastnit? Převažují zde zájmy obcí, které budou mít vždy větší váhu. – Quisková:  právě 
proto, že je zde Charita Hlučín jediná nezisk. organizace, má velkou výhodu, neboť nemá 
konkurenci. Bude záležet hlavně na kvalitě předloženého projektu. 
PRO: 14 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh členů administrativní komise:  Ing. Teuer, p. Procházka, p. Bernard Halfar  
PRO: 14 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh členů prac. skupiny pro ženy:  Mgr. Pavera, p. Halfarová, Ing. Hahn, p. Štědroňová 
PRO: 14 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Členové prac. skupiny pro zapojení mladých lidí:  p. Petr Halfar, Mgr. Havlík, sl. 
Dědochová (MěÚ Hlučín) 
PRO: 14 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh členů prac. skup. zemědělci: Ing. Fojtík, Ing. Hanzlík, Ing. Mrázková 
PRO: 14 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Quisková:  Dále je třeba zvážit, zda si MAS objedná externího hodnotitele (lze jej zaplatit 
z režijních nákladů, které jsou součástí uznatelných nákladů podaného projektu), nebo bude 
mít vlastní hodnotitelskou komisi. 
 
 



3) Vlastní prezentace MAS – logo, www stránky 
Quisková:  Logo je podmínkou pro tvorbu internetových stránek MAS. Navrhl jsem tři 
varianty loga v různých dalších obměnách – kruhy, sedlácká kola a mapy. Navrhuji hlasování 
pro jednu z těchto variant: 
 
PRO KRUHY:  4 PRO SEDLÁCKÉ KOLO:  3  PRO MAPU:  7 
 
A nyní hlasování pro barevnou obměnu mapy – barevná, šedá či černá: 
 
PRO BAREVNOU:  5 PRO ŠEDOU:  2 PRO ČERNOU:  0 
 
Ing. Pavera:  Takovéto logo je lehce zaměnitelné s logem Sdružení obcí Hlučínska, ale většina 
tak rozhodla a SOH nemá toto své logo nijak chráněné.  
 

Quisková:  Internetové stránky  by měly být hotové do jednoho měsíce. Bude tam umístěno 
logo, fotografie. Obecně tam MAS neumisťují SP, je dobré tam však dát seznam členů a 
odkazy na webové stránky členů a obcí na území MAS. 
 

4) 0avazování spolupráce, kontaktů – národní a nadnárodní sítě MAS 
Quisková:  MAS se může účastnit projektů založených na mezinárodní spolupráci, které jsou 
dotované EU. Moravskoslezský kraj navázal v nedávné době spolupráci s Žilinským krajem a 
Slezským vojvodstvím, přičemž se v rámci této spolupráce mohou zapojit i jednotlivé MAS 
v MSK. 
 
5) Zázemí MAS – místnost pro archivaci, materiály, administrativní práci 
Varianty: p. Procházka nabízí místnost v Rohově v prostorách Domu služeb. Je navržena 
výše nájmu 300,-Kč/m2/rok. Kancelář má cca 12 m2. Je vybavena nutným kancelářským 
nábytkem. Jsou k dispozici veškeré služby, nutné k provozu (voda, elektřina, topení, soc. 
zázemí) vč. možnosti připojení k vysokorychlostnímu internetu. Je zde také možnost 
využívání dalších služeb OÚ. S kanceláří je také možnost využít vedlejší místnosti velikosti 
cca 60 m2 pro potřeby zasedání členské základny MAS Hlučínsko o.s. 
  MVDr. Koska nabízí prostor na Středním Dvoře (dvůr mezi obcemi 
Štěpánkovice a Kobeřice) na dobu 1 roku bezplatně a v dalším období za nájemné po 
vzájemné dohodě. 
Quisková:  Programový výbor vybere jednu z variant. 
 
Závěrem poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a navrhl první setkání 
pracovních skupin ještě do konce roku. – Quisková:  obává se krátkého a hektického času do 
Vánoc, navrhuje spíš krátkou první schůzku co nejdříve po Novém roce. 
 
 
 
Ing. Josef Teuer       Daniel Procházka                   Karel Krupa     předseda MAS            
ověřovatel         ověřovatel  
 
 
 
Zapsala: Štědroňová 
 
 



 
 
 
 
 


