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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 20. 7. 2011 od 1300 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Daniel Procházka, Kurt Kocián, Petr Kozák, Jan Kubný, Lukáš Volný 
Omluveni: p. Josef Teuer 
KRK: p. Jindřich Koska 
MAS: pp. Petra Tomíčková, Dagmar Quisková 
Místopředseda MAS p. Daniel Procházka všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil 
k jednotlivým bodům jednání. 
 
Program jednání PV: 
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulého PV 
3. Žádosti o proplacení realizovaného projektu z Výzvy č. 2 
4. Výzva č. 3 
5. Dotazník MZe 
6. Kontroly realizovaných projektů 
7. Usnesení a závěr 
 
Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p.Daniel Procházka: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu pp. Petra 
Kozáka a Jindřicha Kosku. 
 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
 
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2)  Kontrola úkolů z minulého PV 
pp.Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové:  
a) napsat a zaslat děkovný dopis účastníkům Leaderfestu, kteří reprezentovali náš region 
 p.Dagmar  Quiskové - splněno 
a) zajistit nocleh pro 2 osoby v termínu 29. /30. 8. 2011 – zajištěno, Penzion v Centru, 
Pekárenská 12, České Budějovice 
b)zpracovat power-pointovou prezentaci o projektech a činnosti naší MAS – zpracovává se, 
úkol trvá 
c)komunikovat o podrobnostech účastí s MAS Opavsko, které je hlavním nájemcem stánku 
v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka – zajištěno, již je zaplacen poplatek 
1000,- za prezentaci naší MAS 
d) vyvěsit Seznam hodnocených Žádostí na internetových stránkách - splněno 
 
3) Žádosti o proplacení realizovaného projektu z Výzvy č. 2 
Byla předložena ke schválení Žádost o proplacení – obec Služovice. 
Členové PV a KRK se seznámili s předloženými dokumenty. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí s proplacením  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4) Výzva č. 3 
p. Dagmar Quisková: 
Manažerka p. Dagmar Quisková informovala PV a KRK o stavu Žádostí Výzvy č. 3. 
Žádosti byly na RO SZIF zaregistrovány dne 21. 6. 2011, od tohoto dne jsou již náklady 
vybraných realizátorů uznatelné. Existuje zde ale možnost, že žadatel nebude schválen 
v konečné fázi SZIF a vynaložené prostředky tak bude muset realizátor projektu hradit ze 
svých vlastních zdrojů v plné výši. 
Nyní kancelář MAS očekává vyjádření RO SZIF k administrativní kontrole Žádostí, které 
podpořila MAS. 
Všem žadatelům 3. Výzvy byly zaslány dopisy s vyjádřením k hodnocení a výběru. Žadatelé, 
jejichž Žádosti nebyly vybrány, mají možnost si originály dokumentů vyzvednout v kanceláři 
MAS. 
 
Programový výbor a KRK bere ne vědomí informace o Výzvě č. 3 
 
 
5) Dotazník MZe 
p. Dagmar Quisková: 
Informovala PV a KRK o dotazníku MZe, který MAS Hlučínsko musí vyplnit. Jedná se o 
hodnotící dotazník, který je bodovaný a bude sloužit zřejmě také mj. pro přidělení alokace. 
Dotazník je nutno vypracovat a odeslat do 29. 7. Odpovědi uvedené v dotazníku bude MAS 
Hlučínsko obhajovat a dokládat dne 9. 9. 2011 v 10.00 v Praze (rozpis stanovený MZe) 
 
 
6) Kontroly realizovaných projektů 
p. Jindřich Koska: 
Informoval PV o proběhlých kontrolách realizovaných projektů 2. Výzvy. Kontroly byly 
prováděny pracovníky RO SZIF Opava, byly to kontroly před proplacením a kontrol se vždy 
zúčastnil člen KRK a pracovník MAS Hlučínsko.  
Kontrolované subjekty (realizace projektů 2. Výzvy): 
21. 6.  ŘKF Bohuslavice 
12. 7. obec Velké Hoštice 
13. 7. obec Bělá 
18. 7.  ŘKF Hlučín 
20. 7. Opavice a.s. 
 
U všech subjektů proběhla kontrola v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky nebo 
porušení Pravidel. Zápisy z kontrol jsou v kanceláři MAS Hlučínsko. 
 
 
Programový výbor a KRK bere ne vědomí informace o provedených kontrolách. 
 
 
7) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Žádost o proplacení obce Služovice 
Programový výbor ukládá: 
 p.Dagmar  Quiskové 
a)zpracovat power-pointovou prezentaci o projektech a činnosti naší MAS – úkol trvá 
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b) zajistit vypracování a odeslání dotazníku do lhůty stanovené MZe. 
 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o stavu Žádostí Výzvy č. 3 
c) informace o provedených kontrolách 
 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
      Daniel Procházka                                       Petr Kozák                          Jindřich Koska 
 místopředseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


