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Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko, 

která se uskutečnila dne 8. 2. 2011 od 10:00 hod. v obecním domě v Rohově 
___________________________________________________________________ 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Úvod 
2. Volba návrhové komise  
3. Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2010  
4. Zpráva o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2010  
5. Zpráva kontrolní a revizní komise  
6. Hodnocení realizace SPL po druhém roce činnosti  
7. Zpráva komise pro činnost žen a mladých lidí  
8. Zpráva komise pro zemědělce 
 9. Plán realizace SPL v roce 2011 
10. Plán práce a rozpočtu na rok 2011  
11. Diskuse   
12. Usnesení a závěr 
___________________________________________________________________ 
 
1. Úvod 
Předseda MAS Hlučínsko p. Josef Teuer přivítal všechny přítomné členy Místní akční 
skupiny Hlučínsko, hosty a zástupce LGD Plaskowyz Dobrej Ziemi. 
 
2. Volba návrhové komise  
Jako členové návrhové komise byli navrženi p. Daniel Procházka, p. Jan Kubný a Jan Hanzlík 
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi p. Kurt Kocián a pí. Kristina Fojtíková 
Jako zapisovatel zápisu byla navržena pí. Petra Tomíčková 
 
Členové MAS schvalují ověřovatele zápisu p. Kurta Kociána a pí. Kristinu Fojtíkovou, členy 
návrhové komise p. Daniela Procházku a p. Jana Kubného, zapisovatelku p. Petru 
Tomíčkovou. 
 
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 
3. Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2010  
Zprávu o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2010 přednesla pí. Quisková 
 
4. Zpráva o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2010  
Zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2010 představil p. Daniel Procházka 
 
5. Zpráva kontrolní a revizní komise  
Se Zprávou kontrolní a revizní komise seznámil přítomné předseda Kontrolní a revizní 
komise p. Jindřich Koska.  
 
Kontrolní a revizní komise se pravidelně zúčastňovala jednání Programového výboru. 
Kontrolovala podané i realizované projekty – u kterých se zaměřila na vedení účetnictví. 
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Provedla kontrolu v Místní akční skupině, kde se zaměřila také na kontrolu vedení účetnictví, 
příjmů a výdajů, inventurní seznam majetku. 
 
Účetnictví pro potřeby MAS Hlučínsko je zajišťováno smluvně paní Dworzákovou z Hoštické 
a.s.  
 
6. Hodnocení realizace SPL po druhém roce činnosti  
Vyhodnocení SPL po druhém roce realizace předložila všem přítomným pí. Quisková. 
Upozornila přítomné na potřebu pořízení fotografií před začátkem realizace projektu a po 
dokončení realizace. Poskytnuté fotografie využije Místní akční skupina při propagaci své 
činnosti. 
 
Všem potenciálním zájemcům sdělila, že se uskuteční školení pro žadatele o dotace. 
 
K obsahu Vyhodnocení SPL po druhém roce realizace nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
7. Zpráva komise pro činnost žen a mladých lidí 
Zprávu Komise pro činnost žen a mladých lidí přednesl p. Andreas Hahn 
 
8. Zpráva komise pro zemědělce 
Zprávu Komise pro zemědělce přednesl Ing. Jan Hanzlík. 
 
9. Plán realizace SPL v roce 2011 
Paní Quisková seznámila přítomné s dokumentem Plán realizace SPL v roce 2011 včetně 
předpokládaného harmonogramu Výzvy č. 3 v roce 2011. 
 
Informovala o změnách v Pravidlech pro poskytování dotace opatření IV. 1. 1. Místní akční 
skupina a opatření IV. 1. 2. Změny kódů způsobilých výdajů na provoz MAS, rozšířil se 
okruh příjemců v některých Ficích, o změnách způsobu vyplňování Žádostí o dotace. 
 
10. Plán práce a rozpočtu na rok 2011  
Plán práce a rozpočtu na rok 2011 přednesl přítomným předseda sdružení Ing. Teuer. 
Programový výbor se bude scházet 10 – 12x ročně. Jeho členové se budou zúčastňovat 
jednání KS MAS i NS MAS.   
 
Proti plánu práce a rozpočtu na rok 2011 nebylo vzneseno námitek. 
 
11. Diskuse   
V diskusi zazněly následující příspěvky: 
 
 1. pan Mariánek – poděkoval za pozvání. Konstatoval, že ho velice těší, že se činnost 
Místní akční skupiny Hlučínsko dostala do dobrých kolejí. Doufá, že se MAS Hlučínsko 
zapojí do Celostátní sítě pro venkov. 
 
 2. pan Pavera – poděkoval paní Quiskové, panu Teuerovi a celému programovému 
výboru za kvalitně odvedenou práci. Je spokojen, že se MAS Hlučínsko po čtyřech letech tak 
úspěšně rozjela. Je rád za to, že patříme mezi ty aktivnější MASky. 
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 3. paní Quisková – informovala o tom, že každá změna v projektu i změna termínu 
Žádosti o proplácení musí být nejdříve schválena MAS Hlučínsko a teprve potom předánana 
SZIF.  
 
 4. pan Kocián – zdůraznil, že Hlášení o změně musí schválit ještě před postoupením 
na SZIF programový výbor 
 

 5. pan Teuer - pozval přítomné na Leaderfest, který se uskuteční 17. – 18. 5. 2011. 
Navrhl jednodenní autobusový zájezd dne 17. 5. 2011 

 
 6. paní Quisková – nabídla členům MAS Hlučínka, aby se zúčastnili Valné hromady 
NS MAS, která se koná ve Křtinách. 
 
 7. pan Teuer – dodal, že komise žen a mladých lidí je neúplná. Navrhl do této komise 
pp.  Sněhotovovou (Kravaře), Štěpaníkovou (Bolatice), Žurkovou (Hlučín) 
 
Členové hlasovali o doplnění komise: 
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
 8. pan Procházka pozval přítomné na Seminář – Vužívání kulturních památek 
Hlučínska pro rozvoj cestovního ruchu. Přestavil nám Rohovský minipivovar a novou budovu 
Obecního úřadu v Rohově. Poté předal slovo kolegyním z polského Ketrze. 
 
 9. se svým příspěvkem vystoupili i naši hosté z polské LGD Plaskowyz Dobrej Ziemi, 
pp. Adriana Dziaczyszyn a Marzena Rak. Paní Adriana Dziaczyszyn pozvala přítomné na 
jarmark LGD. Zároveň vyzvala všechny zájemce, kteří by měli zájem o prezentaci svých 
výrobků na této akci, aby se přihlásili. Těší se na spolupráci s naší MAS Hlučínsko. 
 
12. Usnesení a závěr  
Členská schůze byla usnášeníschopná. Přítomno bylo 10 členů, 3 zplnomocnili k hlasování 
svého zástupce. 
Pan Daniel Procházka přednesl návrh na znění usnesení z členské schůze MAS Hlučínsko: 
 
Členská schůze MAS schvaluje: 
 

- volbu návrhové komise 
- zprávu o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2010 
- zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2010 
- zprávu kontrolní a revizní komise 
- Vyhodnocení SPL po 2. roce realizace 
- Zprávu komise pro činnost žen a mladých lidí 
- Zprávu komise pro zemědělce 
- Plán realizace SPL v roce 2011 
- Plán práce a rozpočtu na rok 2011 
- doplnění komise Žen a mladých lidí 

 
Vyjádření členů MAS Hlučínsko k usnesení: 
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
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     Předseda MAS Hlučínsko pan Josef Teuer poděkoval přítomným členům Místní akční 
skupiny i hostům za hojnou účast. Poděkoval také obci Rohov za pronájem prostor na 
členskou schůzi a paní Quiskové za dobře odvedenou práci. Všem členům i hostům popřál 
mnoho úspěchů v práci i v roce 2011. Poté schůzi ukončil. 
 
 
 
Ing. Josef Teuer              Kurt Kocián         Kristina Fojtíková 
předseda MAS    ověřovatel    ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Petra Tomíčková 


