Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se
uskutečnilo dne 18.3. 2011 od 900h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Petr Kozák, Pavla
Mrázková,
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 ŘKF Bohuslavice
4. Hlášení o změně obec Služovice
5. Zpráva z jednání KS MAS
6. Informace ze semináře s z VH NS MAS v Křtinách dne 16. a 17.3.2011
7. Usnesení a závěr
Členové programového výboru schválili program jednání.
Pro: 6
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. Kurta
Kociána a Lukáše Volného
Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2) Kontrola úkolů z minulého PV
pp. Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové :
a)oslovit regionální kulturní soubory – zda mají zájem reprezentovat naší MAS Hlučínsko na
akci Leaderfest - splněno
b)oslovit regionální producenty (koláče) – zda mají zájem reprezentovat naší MAS Hlučínsko
na akci Leaderfest - splněno
a) zajistit autobus na pořádání výjezdu na akci Leaderfest - splněno
p. Dagmar Quiskové:
a) zajistit vyslání nabídky regionální kultury a produktu organizátorům Leaderfestu - splněno
b) rozeslat oznámení o konání Leaderfestu všem členům a starostů všech obcí - splněno
c) zveřejnit nabídku na účast autobusového výjezdu – zatím se vyčkává, hlásí se již členové a
starostové. teprve při volných místech bude zveřejněno.
trvá - všem členům PV:
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko

3) Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice
p.Josef Teuer:
Realizátor projektu Výzvy č. 2 ŘKF Bohuslavice podává Hlášení o změně data proplacení a
celkových způsobilých výdajích projektu:
a) změna data proplacení
původní datum: 31. 3. 2011
změna: 31. 5. 2011

b) celkové způsobilé výdaje projektu
původní znění: 992 551,navrhované znění: 1 586 736,– zdůvodnění žadatele: v průběhu realizace se objevilo vážnější poškození střechy, které se
musí opravit. Došlo i k mírnému prodloužení při realizaci.
Programový výbor se změnami souhlasí.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4) Hlášení o změně obec Služovice
p.Josef Teuer:
Realizátor projektu Výzvy č. 2 obec Služovice podává Hlášení o změně data proplacení
projektu:
a) změna data proplacení
původní datum: 30. 4. 2011
změna: 31. 7. 2011
– zdůvodnění žadatele: po volbách došlo ke změně ve vedení obce, nutnost seznámení
s projektem.
Programový výbor se změnou souhlasí.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5) Zpráva z jednání KS MAS
p. Josef Teuer
Informoval PV o jednání KS MAS v Hradci nad Moravicí dne 15. 3. 2011.
KS MAS se zabývala organizací Leaderfest. Předseda p. Teuer nabídl, že za MAS Hlučínsko
bude dne 17. 5. 2011 vypomáhat s organizací p. Petra Tomíčkova. P. Dagmar Quisková bude
mít na starosti účastníky zájezdu a prezentaci MAS Hlučínsko.
Z kultury je nabídka 1 folklorního souboru (Burianky- obec Bolatice), z jednání KS Mas
vyplynulo, že bude zájem ze strany MAS, která má na starost kulturu Leaderfest (MAS
Pobeskydí) o 1 chrámový sbor z našeho regionu. Jejich vystoupení bude v kostele. Právě
z tohoto důvodů je nutno předložit repertoár chrámového sboru místnímu faráři
k odsouhlašení. Budeme ještě informování o potřebách kulturního zajištění.
Z regionálního produktu byla nabídka 1 pekaře (p. Obrusník – Dolní Benešov). Nabídka byla
přijata.
Předseda informoval o předběžném jednání s hlučínskou televizí o pořízení videonahrávky
z akcí, kterých jsme se zúčastnili jako organizace a které má hlučínská televize ve svém
archívu. Tato prezentace by se již mohla použít jako propagační materiál našich aktivit na
Leaderfestu.
Programový výbor souhlasí s:
- vysláním p. Petry Tomíčkové do organizačního týmu dne 17.5.
- nabídkou kulturního souboru
- s nabídkou regionálního produktu
- s vytvořením videonahrávky hlučínskou TV
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

6) Informace ze semináře s z VH NS MAS v Křtinách dne 16. a 17.3.2011
p. Dagmar Quisková:
podala zpráva programovému výboru o průběhu semináře a o průběhu jednání VHNS MAS.
Seminář na téma: Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském
cestovním ruchu proběhl dne 16.3., Valná hromada NS MAS dne 17.3.. Podrobný zápis
jednání VH bude zveřejněn na webu NS MAS.

7) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje:
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
b) Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice – změna termínu Žádosti o proplácení a celkových
způsobilých výdajích projektu
c) Hlášení o změně obce Služovice - změna termínu Žádosti o proplácení
d) vyslání p. Petry Tomíčkové do organizačního týmu Leaderfestu dne 17.5.
e) vytvořením videonahrávky hlučínskou TV
f) výběr kulturní reprezentace hlučínského regionu
g) výběr regionálního producenta
Programový výbor bere na vědomí:
a) zprávu ze semináře v Křtinách ze dne 16. 3. 2011
b) zprávu z jednání VH NS MAS v Křtinách ze dne 17. 3. 2011
Programový výbor ukládá:
pp. Josefu Teuerovi:
a)oslovit regionální chrámové souboru – zda mají zájem reprezentovat naší MAS Hlučínsko
na akci Leaderfest
b) zajistit od oslovených chrámových souborů repertoár
p. Dagmar Quiskové:
a) evidovat zájemce o účast na výjezd Leaderfest a zajistit naplnění autobusu
b) zajistit předání Hlášení o změně na RO SZIF
trvá - všem členům PV:
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko

Pro: 6

Proti: 0

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsala: Dagmar Quisková

Zdržel se: 0
Kurt Kocián
ověřovatel

Lukáš Volný
ověřovatel

