
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se 
uskutečnilo dne 15. 6. 2010  od 1300h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV:  pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Daniel Procházka, Pavla Mrázková, Petr Kozák, Jan Kubný 
KRK: p. Petr Halfar, Kritina Fojtíková 
Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým bodům 
jednání. 
 
 
Program jednání PV (doplněn o bod č. 6): 
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulého PV 
3. Projednání hodnocení a volby Žádostí 2. Výzvy hodnotící a volební komisí 
4. Pozvánka na prezentaci v Opolském vojvodství 
5. Upřesnění propagačních předmětů MAS Hlučínsko 
6. Předložení kontrolních zpráv  
7. 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 p. Jana Kubného a p. 
Petra Halfara. 
 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 
 
p. Dagmar Quiskové:  
a) zajistit po hodnocení a výběru Žádostí zpracovat seznamy hodnocených a vybraných projektů-
splněno 
b) zajistit možnosti výroby propagačních předmětů s souladu s Pravidly IV.1.1.-splněno 
KRK:  
a) zajistit kontrolu hodnocení a výběru projektů ve Výzvě č. 2-splněno 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko-trvá 
 
3) Projednání hodnocení a volby Žádostí 2. Výzvy hodnotící a volební komisí 
 
p. Dagmar Quisková: 
Předložila PV a KRK závěrečné zprávy a hodnocení hodnotící a výběrové komise všech podaných 
Žádostí o realizaci projektů 2. Výzvy. Bylo předloženo 23 Žádostí ve 3 fichích. Hodnotící a výběrová 
komise vybrala ve fichi č. 1 – 1 Žádost, ve fichi č. 3 – 7 Žádostí a ve fichi č. 7 – 5 Žádostí. Jako 
náhradníci byly vybrány 2 Žádostí z fiche č. 7 a 1 Žádost z fiche č. 3. Více náhradníků bylo určeno 
z fiche č. 7, protože projektové žádosti získaly vyšší bodové ohodnocení než Žádosti z fiche č. 3. 
 
 p. Kristina Fojtíková: 
Na celý průběh hodnocení a výběru dohlíželi členové KRK. Kontrolní a revizní komise neshledala 
pochybení práce hodnotící a výběrové komise.  
 
Programový výbor se podrobně seznámil s výsledky hodnocení a výběru a souhlasí se závěry 
hodnotící a výběrové komise. Pověřuje manažerku p. Dagmar Quiskovou o předání všech 
hodnocených Žádostí na RO SZIF k následné kontrole a zpracování. 



Programový výbor schválil výběr a hodnocení Žádostí 2. Výzvy tak, jak jej vypracovala výběrová a 
hodnotící komise. 
 Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 2 
 
4) Pozvánka na prezentaci v Opolském vojvodství 
 
p. Josef Teuer: 
Naše partnerská MAS – LGD PłaskowyŜ Dobrej Ziemi pořádá ve dne 24. -25. 6 2010 na svém území 
setkání LGD. Název konference je: Dobré praktiky činnosti LAGs. Konference je spolufinancována z 
prostředků EU, program PROW (náš PRV). Naše MAS obdržela pozvánka pro účast na této 
konferenci s navrženým termínem pro možnost vlastní prezentace.  
Programový výbor po projednání této pozvánky souhlasí s účastí na prezentaci a pověřuje p. Josefa 
Teuera a p. Dagmar Quiskovou, aby MAS Hlučínsko prezentovali. 
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové, aby vypracovala powerpointovou prezentaci. 
Programový výbor ukládá p. Danielu Procházkovi, aby zjistil, zda SOH (jako náš další partner) nemá 
zájem nějaké prezentace přes vystoupení představitele MAS Hlučínsko. Informace předá p. Dagmar 
Quiskové. 
 
Programový výbor schválil účast na konferenci pořádanou LGD PłaskowyŜ Dobrej Ziemi pořádá ve 
dne 24. -25. 6 2010. Pověřuje pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou prezentací MAS Hlučínsko. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
5) Upřesnění propagačních předmětů MAS Hlučínsko 
 
p. Josef Teuer: 
Charita Hlučín již předložila možnosti pro výrobu propagačních předmětu MAS Hlučínsko. Charita 
Hlučín má ve svých dílnách možnost výroby hrníčků a tužkovníků.  
p. Dagmar Quisková: 
Seznámila přítomné s povinnou publicitou na reklamních předmětech.  
p. Lukáš Volný: 
Cenová relace dle povinné publicity se pohybuje v rozmezí 85,- - 90,-/vyrobený kus.  
 
Programový výbor se dohodl na objednávce a schválil ji ve výši 100 ks hrníčků a 100 ks tužkovníků. 
Programový výbor schválil objednávku propagační psací sady ve výši 100 ks v předběžné ceně 90,-
/kus  
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Předložení kontrolních zpráv o realizaci projektů 1. Výzvy 
 
KRK předložila programovému výboru zprávy o provedených kontrolách.  
Kontroly: 
a) realizace projektů 1. Výzvy  
b) práce hodnotící a výběrové komisi při hodnocení a výběru Žádostí 2. Výzvy 
 
Programový výbor bere na vědomí zprávy KRK o provedených kontrolách. 
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 2 
 
 
7) Usnesení a závěr 
 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) závěra hodnocení a výběru Žádostí 2. Výzvy v podobě předložené hodnotící a výběrovou komisí 
c) účast na konferenci pořádanou LGD PłaskowyŜ Dobrej Ziemi 
d) objednávku propagačních předmětů MAS Hlučínsko: 100 kusů hrníčků, 100 ks tužkovníků, 100 ks 
psacích sad 



Programový výbor  ukládá: 
p. Dagmar Quiskové:  
a) zajistit předání Žádostí 2. Výzvy na RO SZIF v řádném termínu 
b) zpracovat powerpointovou prezentaci pro účast na konferenci dne 24. - 25. 6. 2010 
c) zajistit objednávku pro propagační výrobky 
p. Danielovi Procházkovi:  
a) zjistit zájem o prezentaci SOH na konferenci 24. – 25. 6. 2010 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
Programový výbor pověřuje: 
a) pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou reprezentací MAS Hlučínsko na konferenci ve dne 24. - 25.  
6. 2010 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) zprávy o provedených kontrolách KRK 
 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
        Ing. Josef Teuer                                  Jan Kubný                               Petr Halfar 
 předseda MAS                                      ověřovatel                              ověřovatel 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


