Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS), které se
uskutečnilo dne 17.7.2007 od 9:00 hod. v Rytířském sále zámku v Kravařích
Přítomni:

dle prezenční listiny

Předseda MAS Ing. Josef Teuer představil pana Ing. Gavendu a Dagmar Quiskovou a
všechny přítomné přivítal. Poté přistoupil k jednotlivým bodům jednání dle pozvánky.
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Ing. Teuer : Na funkci zapisovatelky navrhuje Roxanu Michaliskovou z MěÚ
Kravaře, na ověřovatele zápisu pak Ing. Kurta Kociána a Mgr. Lukáše Volného.
Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatelka i ověřovatelé s navržením
souhlasí.
2)

2ávrhová komise
Ing. Teuer: Do návrhové komise navrhuje Ing. Jana Kubného a Daniela Procházku.
Dotyční s navržením souhlasí.

3)

Informace o programu EAFRD a stavu Strategického plánu (SP) MAS
Hlučínsko o.s. – základní informace podal Ing. Gavenda
Quisková: Pro budoucí období by měla MAS Hlučínsko o.s. přemýšlet o aktivitách,
které by MASce přinesly finance zpět. Příkladem je MAS Pobeskydí (ale i jiné
MASky), které zpracovávají pro různé subjekty projekty (Moravskoslezský
kraj, MZe, MMR).

4)

Informace o poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Ing. Teuer podal všem přítomným informaci o přidělení dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Ing. Teuer : Moravskoslezský kraj – Krajský úřad již schválenou dotaci na zpracování SP
zaslal na účet MAS Hlučínsko o.s.
Ing. Teuer seznamoval přítomné s jednotlivými body nákladového rozpočtu projektu.
Seznámení s kapitoly : - spotřeba materiálu…
- cestovné……..
- zpracování SP….
- kopírování pro potřeby MAS….
- pronájem místnosti pro MAS ….
- mzdové náklady….

5)

Projednání priorit pro řešení v rámci Strategického plánu MAS Hlučínsko o.s.

Diskuze :

Ing. Teuer: Na minulém jednání v Bolaticích v červnu 2007 byla projednávána 1.
priority: 1) podpora mladých zemědělců….., nebyl bych pro ( silně to omezuje právnické
osoby), zaměřil bych se na všechny podnikatele a veřejnou zprávu, respektive
obyvatelstvo všeobecně. Jsem proto, abychom rozvíjeli aktivity, které obnoví polní a
účelové komunikace v obcích. Tyto komunikace mohou sloužit jednak jako cyklostezky,
ale také jako příjezdové komunikace k polím. Napojení cyklostezek bude přínosem pro
celou veřejnost.
Procházka: S tímto návrhem samozřejmě souhlasím, je to velmi dobrá myšlenka. Jen
bych upozornil na skutečnost, že pokud si každá obec na svém katastru „opraví“ polní
cestu, přehodnotí ji na cyklostezku, tak by měla již na začátku tohoto záměru jednat
s patřičnými zemědělci, kteří tuto komunikaci využívají pro své hospodaření. Problém
může nastat v okamžiku, kdy obec „vyasfaltuje“ za drahé peníze polní cestu určenou pro
cykloturistiku a těžká mechanizace ji může za nějaký čas poškodit. Je zapotřebí se
dohodnout, zda tyto komunikace budou cyklostezky (pouze pro pěší, kola ) a nebo
obslužné komunikace pro širší využití.
V současné době zadalo Sdružení obcí Hlučínska projekční kanceláři zpracování
projektové dokumentace cyklostezek na Hlučínsku. Bylo by dobré, kdyby se na tvorbě
tohoto dokumentu podíleli i zemědělci ve spolupráci s obecními úřady.
Ing. Mariánek: Narážím na problém, že město má využívat staré plochy. Kolem Opavy
je dostatek prostoru, které by se měly využívat a nikoliv budovat nové. Každý kousek
pole, který znehodnotíme nám bude nenávratně chybět.
Ing. Hahn: Nás cyklostezka vyšla na 14 a půl milionu korun.
Povodí Odry si umanulo to, ať tam projedou traktory. Přihlíželi jsme k tomu ať tam
mohou i zemědělci.
Cyklostezka je vybudována z polní cesty a byly tam vyježděné dvě cesty (ta druhá v poli).
Postupem času se však tato cyklostezka znečišťovala přejezdem těžké zemědělské
techniky. S některými zemědělci se jednat prostě nedá. Bylo to přeorané, ale obnovit to
nechtěli.Ukázal jsem jim to, co zorávají a kde, pokud nám to má ničit cyklostezku tak to
zarazíme. Trvalo to 2 roky.
Ing. Teuer : Je to určitě v přístupu lidí.
Mgr.Pavera: Dovoluje si tvrdit, že bohužel s menšími zemědělci jsou největší
komplikace.
Ing. Hahn: Když je větší problém zavolám prostě Městskou policii (MP)
Ing. Teuer : Je to tak se vším – naučit se.
Ing. Hahn: Jsem pro, udělat cyklostezku, ale vedle udělat druhý pruh pro zemědělce.

Quisková: Sdělila stručně informace o probíhajícím kurzu „Profesionálové
Moravskoslezského kraje“ na který byla PV MAS Hlučínsko o.s. delegována. Zároveň
doporučila určité směry, podle kterých by se měl vznik strategického plánu ubírat.

Ing. Gavenda: Strategický plán (SP) - diskutoval nad tím, kolik procent na co příjde obnova polních cest, podpora regionálních slezských produktů, obnova krajiny, podporu
rozvoje cestovního ruchu, sociální služby , atd.
Mgr.Volný : Podle jeho názoru jsou veškeré aktivity Strategického plánu (SP) MAS
Hlučínsko o.s. směřovány do zemědělství a obcí, ale nesmí se zapomenout i na sociální
služby.
Pavera: : Navrhuje aktivity typu - podpora služeb, celoživotní vzdělávání zahrnout do
SP….
Shrnutí pana Ing. Gavendy : Návrh 4 priorit:
1)
2)
3)
4)

podpora podnikání v zemědělství a lesnictví
obnova krajiny
podpora vzdělanosti a služeb na Hlučínsku
podpora rozvoje cestovního ruchu

Členové PV s návrhem Ing. Gavendy souhlasí. Tyto návrhy budou zapracovány do priorit
strategického plánu MAS Hlučínsko o.s., podpora mladých zemědělců a hospodaření
rodinného typu v prioritě č. 1 zůstane beze změny.

6)

Projednání uzavření dohod pracovníkům, kteří se spolupodílí na tvorbě
Strategického plánu MAS Hlučínsko o.s.

Ing. Teuer : Vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje má projekt termín ukončení 31.7.2007, a v kapitole osobní
náklady máme plánovaných 40.000,- Kč a dále zpracování Strategického plánu se úspěšně
završuje, navrhuji uzavření dohod pro pracovníky, kteří se podíleli na zpracování
Strategického plánu a posunuli tak významně základní dokument našeho sdružení
k samotnému závěru.
Navrhuji tedy finančně ocenit tyto pracovníky :
Ing. Kubný Jan 1.000,- Kč, Mgr. Pavera Herbert 3.000,- Kč, Procházka Daniel 4.000,- Kč
a Ing. Teuer Josef 5.000,- Kč. Kromě toho navrhují uzavření dohod se všemi členy
Programového výboru a členy Kontrolní a revizní komise na částku 300,- Kč za účast na
jednáních PV dne 16.1.2007, 9.5.2007 a 17.7.2007 a na jednáních MAS dne 29.3.2007.
Mgr. Pavera: Souhlasí a navrhuje taktéž ocenit i pana Ing. Františka Mariánka, který stál
u zrodu MAS a taktéž se podílí na tvorbě strategického plánu MAS Hlučínsko o.s.
Ing. Teuer : Ano je to rozumné, jsem pro. Navrhuji částku 3.000,- Kč

7)

Usnesení a závěr
Programový výbor:
-

-

schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje složení návrhové komise
schvaluje rozšíření priority č. 1 Strategického plánu MAS Hlučínsko o tyto body :
1) podpora podnikání v zemědělství a lesnictví
2) obnova krajiny
3) podpora vzdělanosti a služeb na Hlučínsku
4) podpora rozvoje cestovního ruchu
schvaluje uzavření dohod s pracovníky, podílejícími se na tvorbě Strategického
plánu MAS Hlučínsko o.s.
schvaluje uzavření dohod se členy Programového výboru a se členy kontrolní a
revizní komise MAS Hlučínsko o.s., za účast na jednáních MAS Hlučínsko o.s.
bere na vědomí zprávu o stavu EAFRD
bere na vědomí zprávu o přidělené dotaci z rozpočtu MSK

Na závěr poděkoval předseda
programového výboru.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsala : Michalisková Roxana

MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání

Ing. Kurt Kocián
ověřovatel

Mgr. Lukáš Volný
ověřovatel

