
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko 
(MAS), které se uskutečnilo dne 2.11.2008  od 900h v zasedací 

místnosti Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Předseda MAS Ig. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým 
bodům jednání dle pozvánky, ke kterým přidal návrhovou komisi (bod2). 
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Ing. Teuer: Na funkci zapisovatele navrhuje  Fojtíkovou Kristinu, na ověřovatele zápisu pak 
ing. Kurta Kociána a p. Galusovou. Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i 
ověřovatelé s navržením souhlasí. 
 
2) 2ávrhová komise 
Ing. Teuer: Do návrhové komise navrhuje Ing. Kubného a Procházku Daniela . Dotyční 
s navržením souhlasí.  
 
3) Průběh jednání za poslední období 
Ing. Teuer: 

- podal zprávu o tom, že  byla podána žádost  o dotaci  z programu LEADER ČR  na 
ministerstvo, jejíž hlavní přílohou byl Strategický plán (dále jen SP) .   

      -    dále  zhodnotil spolupráci s p. Gavendou z firmy  RPIC-ViP   a konstatoval , že je    
           problém s komunikací a termínem  předávání zpracovaných  materiálů.  
 
4) Výsledek LEADER ČR a jeho rozbor 

-  MAS Hlučínsko  nebyla vybrána do programu LEADER ČR  z důvodu obdržení 
nízkého počtu bodů při hodnocení žádosti a jejich příloh, zejména strategického plánu.   
Na základě žádosti  předsedy MAS ing. Josefa Teuera  byly ministerstvem  sděleny  
nedostatky   SP.  Z uvedeného je zřejmé, že tento  byl zpracován  nedostatečně  

-  předseda MAS dále informoval přítomné, že  při zpracování SP podali připomínky 
jen  Obec Chuchelná, Závada, a V. Hoštice, MVDr. Koska a p. Quisková    

 
5)Úprava Strategického plánu, plánování záměru a připomínek   
-      účastníci jednání po vzájemné diskusi konstatovali,  že je potřeba   nadále  
        pokračovat ve spolupráci se zpracovatelem    SP , tento přepracovat    
        podle připomínek  Mze a  vydaných  pravidel  - a to v rámci reklamačního řízení ,     

           dohodnutého ve smlouvě o zpracování  strategického plánu s výše uvedenou firmou .    
           Dále  požádali p. Quiskovou , aby  SP připomínkovala a   aby tyto připomínky  byly do  
           SP zapracovány.  
      

  6. Diskuse  
- p. Quisková – zhodnotila SP  a upozornila na jeho závažné nedostatky  Dále osvětlila 
význam MAS jak  na území ČR, tak i v jiných zemích Evropy a nastínila výhled činnosti 
MAS a její význam  . 
  
- ing. Kocián – dotázal se , jakým způsobem je  ošetřena ve smlouvě o zpracování SP 

reklamace v případě jeho nedostatečného  zpracování 
 



- ing. Teuer – při hodnocení  žádosti Mze,  byla rovněž hodnocena prezentace MAS  na 
internetu – www. stránky,  spolupráce  s MAS v zahraničí. Dále konstatoval, že 
s přibývající legislativou  a rozvojem činnosti MAS vzniká potřeba  zřízení kanceláře. 
Obrátil se tedy na přítomné účastníky  jednání   s žádostí o  možnost zřízení kanceláře 
se zázemím  v jejich  objektech.  

 

7. Usnesení a závěr.  
 
Programový výbor schvaluje:  
 
      a)  Pokračovat ve spolupráci  s firmou RPIC-ViP, Markem Gavendou   a v rámci  
            reklamačního řízení  požadovat přepracování SP podle připomínek  Mínisterstva  
            zemědělství a vydaných pravidel. 
 

b) Ustanovit p. Quiskovou jako externí manažerku  MAS Hlučínsko  o.s., a 
pověřuje předsedu MAS  ing. Josefa Teuera  dohodnutím podmínek  
odměňování  a uzavřením dohody. 

 
Programový výbor  pověřuje : 
 

c)  předsedu ing. Josef Teuera  oslovením členů MAS  ohledně možnosti zřízení  
kanceláře MAS Hlučínsko v jejich objektech. 

 
d)  Předsedu ing. Teuera Josefa  zajištěním   zřízení www stránek , na základě toho  

provést nabídkové řízení,  ve kterém bude stanoven rozsah  stránek: „  
presentace MAS Hlučínsko o.s.“, kde  výběrovým  kriteriem bude nejnižší cena.    

 
e) P. Procházku Daniela   zjištěním   možnosti spolupráce s MAS v sousedním 

Polsku.  
 

  
-   

 
Na závěr poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání programo-
vého výboru. 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Josef Teuer p. Galusová  Ing. Kurt Kocián  
 předseda MAS ověřovatel ověřovatel 
 
 
Zapsala: Fojtíková Kristina 
 
 
 


