
1 
 

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 15. 6. 2011 od 930 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Petr Kozák, Jan Kubný, Lukáš Volný, 
Pavla Mrázková 
KRK: pp. Kristina Fojtíková, Petr Halfar 
MAS: pp.Tomíčková Petra, Dagmar Quisková 
hosté: MZe – p. Jan Novák, OAK – p. František Mariánek 
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 – obce Vřesina a Strahovice 
4. Žádosti o proplacení realizovaných projektů z Výzvy č. 2 
5. Hodnocení Leaderfestu 
6. Finanční výpomoc 
7. Země živitelka – výstava v Českých Budějovicích 
8. Posouzení výsledků Hodnotící a výběrové komise 
9. Usnesení a závěr 
 
Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 9  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. Kristinu 
Fojtíkovou a Lukáše Volného 
 
 Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením 
souhlasí. 
Pro: 9  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-
splněno (propagační CD) 
p. Dagmar Quisková: 
b) vyvěsit Seznam přijatých Žádostí na internetových stránkách - splněno 
 
 

3) Hlášení o změně obce Vřesina a Strahovice 
Změna se termínu žádosti o proplacení. Původní termín u obou Žádostí byl 30. 6. 2011, nový 
požadavek je u obou obcí 30. 11. 2011 
Programový výbor a KRK se seznámil s navrhovanými změnami a souhlasí se změnami. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí se změnou.  
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4) Žádosti o proplacení realizovaných projektů z Výzvy č. 2 
Byly předloženy ke schválení 4 Žádosti o proplacení a členové PV a KRK se seznámili 
s předloženými dokumenty. 
a) obec Bělá – souhlas 
b) obec Velké Hoštice – souhlas 
c) ŘKF Hlučín – souhlas 
d) Opavice a.s. – souhlas 
 
Programový výbor a KRK souhlasí s proplacením  
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
5)  Hodnocení Leaderfestu 
pí. Dagmar Quisková: 
Informovala o průběhu účasti na Leaderfest. Účastníci zájezdu byli spokojeni s celým 
programem, kterého se měli možnost zúčastnit a také reprezentanti našeho regionu (Schola 
Velké Hoštice, Buriánky Bolatice a pekárna pana Obrusníka) byli spokojeni se svou účastí a 
nabídli reprezentovat náš region i na dalším případných akcích. 
Návrh p. Petra Kozáka: 
Pan Petr Kozák navrhnul poslat účastníkům, kteří reprezentovali náš region, děkovný dopis. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí a pověřuje p. Dagmar Quiskovou a p. Josefa Teuera 
napsáním a vysláním děkovného dopisu. 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Finanční výpomoc 
p. Josef Teuer: 
Pro potřeby MAS Hlučínsko je potřeba překlenovací finanční výpomoc (zhruba do 2. třetiny 
července, kdy budou připsány dotace SZIF). Nabídka je pouze od Hoštické a.s.. Zde je ale 
nutno platit 5% úrok (dle kontroly auditorské firmy).  
PV a KRK souhlasí s finanční výpomocí od Hoštické a.s. včetně úroků z výpůjčky, i přes to, 
že tyto nejsou uznatelné náklady. 
 
 Programový výbor a KRK souhlasí s finanční výpomocí i jejími podmínkami. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
7) Země živitelka – výstava v Českých Budějovicích 
pp. Josef Teuer, Dagmar Quisková:   
Od 24. 8. do 30. 8. proběhne v Českých Budějovicích výstava Země živitelka, kde se budou 
prezentovat také MAS z celé České republiky. Naše MAS obdržela nabídku na společnou 
reprezentaci s MAS Opavsko a Pobeskydí. Každá z MAS by se podělila o 2 dny na výstavě, 
na naší MAS by připadala reprezentace na pondělí a úterý. 
PV a KRK souhlasí s účastí na akci Země živitelka, protože nyní naše organizace již má 
k dispozici realizované projekty, kterými se může prezentovat. 
PV ukládá p. Dagmar Quisková: 

- zajistit nocleh pro 2 osoby v termínu 29. /30. 8 
- zpracovat power-pointovou prezentaci o projektech a činnosti naší MAS 
- komunikovat o podrobnostech účastí s MAS Opavsko, které je hlavním nájemncem 

stánku 
PV se na příštím jednání domluví na účastnících výstavy – podle zájmu členů PV a na 
produktech, které budou prezentovat náš region (koláče-odkud, kolik,..) 
Programový výbor a KRK souhlasí s účastí na výstavě Země živitelka. 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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8) Posouzení výsledků Hodnotící a výběrové komise 
p. Petr Halfar: 
seznámila přítomné členy PV s výsledkem provedené kontroly, které proběhla v průběhu 
hodnocení a výběru Žádostí. Při hodnocení a výběru Žádosti nedošlo k porušení Pravidel 
IV.1.1., IV.1.2. ani SPL. 
p. Dagmar Quisková: 
Seznámila přítomné s bodováním, jednotlivým hodnocením a závěrečnou zprávou Hodnotící 
a výběrové komise. Jediným sporným bodem je výběr posledních Žádosti v fichi č. 3 a 7. Zde 
Hodnotící a výběrová komise vybrala poslední Žádosti a doporučila jejich částečné 
financování. Toto je ale v rozporu s Pravidly PRV.  
PV projednal hodnocení a výběr a v souladu s Pravidly podpořil pouze Žádostí s plnou 
alokací. Nevyčerpané prostředky z Fiche č. 3 a 7 budou přenechány do příštího roku, jejich 
výše zbytkové částky bude připočtena k rozděleným finančním prostředků v příštím roce 
(stejně jako zůstatek financí z Fiche č. 1) 
 
Hlasování členy PV pro schválení Žádostí probíhalo podle jednotlivých fichí: 
Fiche 1: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
Fiche 3: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 2 
Fiche 5: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
Fiche 6: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
Fiche 7: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0  
 
9) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně obcí Vřesina a Strahovice 
c) Žádost o proplacení obcí Bělá a Velké Hoštice, ŘKF Hlučín a Opavice a.s. 
d) finanční výpomoc od Hoštické a s. 
e) účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 
f) hodnocení a rozhodnutí Hodnotící a výběrové komise při hodnocení Žádostí Výzvy č. 3 
g) přesun nevyčerpaných finančních alokací z Fichí č. 3 a 7 do stejných Fichí v roce 2012 
Programový výbor ukládá: 
pp.Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové:  
a) napsat a zaslat děkovný dopis účastníkům Leaderfestu, kteří reprezentovali náš region 
 p.Dagmar  Quiskové 
a) zajistit nocleh pro 2 osoby v termínu 29. /30. 8. 2011 
b)zpracovat power-pointovou prezentaci o projektech a činnosti naší MAS 
c)komunikovat o podrobnostech účastí s MAS Opavsko, které je hlavním nájemcem stánku 
v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka 
d) vyvěsit Seznam hodnocených Žádostí na internetových stránkách 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) Hodnocení Leaderfestu 
b) kontrolu hodnocení a výběru Žádostí Výzvy č. 3 
 
Programový výbor souhlasí.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
      Ing. Josef Teuer                                   Kristina Fojtíková                        Lukáš Volný 
 předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


