Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko o. s.
(MAS), které se uskutečnilo dne 8.8.2007 od 9.00h v zasedací
místnosti Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:

dle prezenční listiny

Předseda MAS Ing. 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 Kamila Teuera, na ověřovatele zápisu pak Mgr.
Lukáše Volného a Ing. Petru Galusovou. Programový výbor schválil tyto návrhy. Zapisovatel
i ověřovatelé s navržením souhlasí.

2) 3ávrhová komise
Ing. Teuer: Do návrhové komise navrhuje Daniela Procházku, Kristinu Fojtíkovou a Karla
Krupu. Dotyční s navržením souhlasí.

3) 3ávrh Výběrové komise
Ing. Teuer: Na základě e-mailové výzvy z 6.8.2007, kterou všem členům MAS Hlučínsko o.s.
rozeslal D.Procházka, se do výběrové komise MASky přihlásili níže uvedení zástupci ziskové
a neziskové sféry. Předseda MAS seznámil přítomné se stanovami a jednacím řádem – bodů,
týkající se Výběrové komise a jejich volby. Přečetl kritéria k zvolení Výběrové komise
(celkový počet členu musí být min. 7 členů). VK musí obsahovat min. 3 členy z podnikatelské
sféry. Navrhuje tyto: Pavla Richtera, Ing. Zbyňka Kašinga, Ing. Jana Hanzlíka. Ing. Ziranka
byl zvolen jako náhradní člen VK. Z neziskové sféry navrhuje Mgr. Lukáše Volného, jako
jediného zástupce z neziskové organizace.
Procházka: Navrhuje do VK tři členy z veřejného sektoru Ing. Alfonse Pospiecha, Ing.
Andrease Hahna a Ing. Aleše Viltavského

4) Připomenutí základních bodů projektu LEADER
Ing. Teuer: Připomenul odsouhlasený titul projektu "Zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech". Možnost čerpání dotací na MAS je momentálně cca 2,5 mil. Kč/MAS. Ale zmínil
možnost, že v případě menšího počtu vybraných Místních akčních skupin Ministerstvem
zemědělství (předpokládá se výběr 20 MAS)), může tato částka i vzrůst.

5) Usnesení a závěr
Programový výbor:
-

schvaluje nově navrženou Výběrovou komisi ve složení:
 Richter Pavel
 Ing. Kašing Zbyněk

 Ing. Hanzlík Jan
 Mgr. Volný Lukáš
 Ing. Pospiech Alfons
 Ing. Hahn Andreas
 Ing. Viltavský Aleš
(Ing. Ziranka jako náhradníka)
-

pověřuje předsedu MAS o zaslání rozhodnutí do výběrové komise nově zvoleným
členům s návrhem zvolení předsedy a místopředsedy VK.

Na závěr poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání programového výboru.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsal: Teuer Kamil

Mgr. Volný Lukáš
ověřovatel

Ing. Petra Gallusová
ověřovatel

