
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 11. 5. 2011 od 1100h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Petr Kozák, Jan Kubný 
KRK: pp. Jindřich Koska, Kristina Fojtíková, Petr Halfar 
MAS: p.Tomíčková Petra 
Omluven: p. Lukáš Volný 
Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým 
bodům jednání. 
 
Program jednání PV: 
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulého PV 
3. Hlášení o změně – Kravaře 
4. Hlášení o změně – ŘKF Bohuslavice 
5. Příjem Žádostí - seznámení 
6. Zápis KRK 
7. Nominace členů Hodnotící a výběrové komise 
8. Leaderfest 
9. Usnesení a závěr 
 
Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p.Josef  Teuer: 
 Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu pp. Petra 
Halfara a Kurta Kociána. 
 
 Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením 
souhlasí. 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2)  Kontrola úkolů z minulého PV 
všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko-
trvá 

 
3) Hlášení o změně Kravaře 

Změna se týká nahrazení plechové krytiny za břidlici a doplnění 2ks ozdobných prvků po 
stranách věže.  
Programový výbor se seznámil s navrhovanými změnami a souhlasí se změnami. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí se změnou.  
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice 
Změna se týká přerozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů. Změna byla provedena po 
konzultaci s CP SZIF Praha. Náklady jsou rozděleny dle čerpání před a po vydání 
kolaudačního rozhodnutí – po vydání kolaudačního rozhodnutí jsou všechny výdaje projektu 
nezpůsobilé. V konečném důsledku však výše uznatelných nákladů, ze kterých je stanovena 



dotace zůstala nezměněna (650.000Kč) rovněž také čerpání dotace zůstalo beze změny 
(585.000Kč). PV a KRK projednali tuto změnu a se změnou souhlasí 
Programový výbor se seznámil s navrhovanými změnami a souhlasí se změnami. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí se změnou.  
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5)  Příjem Žádostí - seznámení 
pí. Dagmar Quisková: 
Předložila PV a KRK Seznam doručených Žádostí o dotaci, Seznamy doručených Žádostí o 
dotaci dle Fiche a požadované dotace a Plán rozdělení dotací pro Výzvu č. 3 podle SPL.  
Členové PV a KRK se seznámili s předloženými Žádostmi a na základě podaných Žádostí 
v jednotlivých Fichích ve srovnání s plánem realizace SPL se rozhodli provést přerozdělení 
plánovaných alokovaných prostředků.  
Vznikl převis ve Fichích 3,5 a 7. Ve Fichi č. 4 nebyla podána žádná Žádost. PV se rozhodl: 
1) 703 675,- z Fiche 1 přesunout do Fiche 1 pro rok 2012 
2) z Fiche č. 4 a 6 pokrýt Fichi č. 5 
3) z Fiche č. 4 a 6 zůstalo na rozdělení 1.783.373. PV se rozhodl, že finanční částku rozdělí na 
polovinu. Jedna polovina tj. 891.686,- se přerozdělí do Fiche č. 3 a druhá polovina tj. 891.687 
do Fiche č. 7. 
Seznam přijatých Žádostí bude vyvěšen na internetových stránkách MAS Hlučínsko. PV a 
KRK pověřuje vyvěšením manažera sdružení p. Quiskovou Dagmar 
 
Programový výbor a KRK souhlasí.  
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Zápis KRK 
Dne 5. 5. 2011 byla provedena kontrola přijímání Žádostí MAS Hlučínsko. Kontrola proběhla 
v pořádku. Členové PV byli seznámeni s provedenou kontrolou. 
Programový výbor bere na vědomí zápis o provedené kontrole KRK.   
 
7) Nominace členů Hodnotící a výběrové komise  
PV nominuje všechny členy Hodnotící a výběrové komise. PV a rozhodl, že se Fiche č. 3 
bude hodnotit samostatně. Hodnotitelé, kteří mají prokazatelné střet zájmu, nebudou na 
hodnocení vpuštěni. Totéž platí i hodnocení Fiche č. 1. Ostatní Fiche budou hodnoceny 
společně. 
p. Dagmar Quisková:  
Informovala PV o školení hodnotitelů, které proběhne 19. 5. 2011. Po školení budou 
podepsány etické kodexy jednotlivých hodnotitelů. 
Na školení rovněž proběhne volba předseda Hodnotící a výběrové komise, a jméno předsedy 
bude dáno na vědomí předsedovi MAS, KRK a manažer ho poskytne i všem ostatní členům 
PV.  
 
Programový výbor a KRK souhlasí.  
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
8) Leaderfest 
p. Dagmar Quisková 
seznámila přítomné členy PV s odjezdem autobusu, s počtem účastníků a s programem. 
 
 



9) Usnesení a závěr 
 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně město Kravaře 
c) Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice 
d) přerozdělení alokované částky ve Výzvě č. 3 v jednotlivých Fichích 
e) výběr všech členů HaV komise pro hodnocení a výběr Žádostí ve Výzvě č. 3 
 
Programový výbor ukládá: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
b) p. Quiskové – vyvěsit Seznam přijatých Žádostí na internetových stránkách 
 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) Seznam doručených Žádostí o dotaci ve Výzvě č. 3 
b) zápis KRK 
c) informace o Leaderfestu 
 
Programový výbor souhlasí.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
   
 
      Ing. Josef Teuer                                   Petr Halfar                                    Kurt Kocián 
 předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


