Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se
uskutečnilo dne 25. 8. 2011 od 830 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Kurt Kocián, Petr Kozák, Lukáš Volný
Omluveni: p. Josef Koska, Jan Kubný
KRK: p. Petr Halfar
MAS: pp. Petra Tomíčková, Dagmar Quisková
Předseda MAS p. Josef Teuer 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. Účast na výstavě Země živitelka
6. Kontrola realizovaného projektu
7. Propagační předmět
8. 16. výstava hroznů Slezska
9. Projekt spolupráce
10. Kalendáře 2012
11. ISÚ
12. Usnesení a závěr
Program jednání byl upraven a doplněn o aktuální body.
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 zapisovatelů navrhuje pp. Dagmar Quiskovou a Petru Tomíčkovou jako
ověřovatele zápisu pp. Kurta Kociána a Petra Halfara.
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
p.Dagmar Quiskové
a)zpracovat power-pointovou prezentaci o projektech a činnosti naší MAS – splněno
b) zajistit vypracování a odeslání dotazníku do lhůty stanovené MZe-splněno
3) Žádosti o proplacení realizovaného projektu z Výzvy č. 2
Byla předložena ke schválení Žádost o proplacení – obec Kravaře
Členové PV a KRK se seznámili s předloženými dokumenty.
Programový výbor a KRK souhlasí s proplacením
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4) Výzva č. 3
p. Dagmar Quisková:
Manažerka p. Dagmar Quisková informovala PV a KRK o stavu Žádostí Výzvy č. 3.
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Žádosti prošly na RO SZIF administrativní kontrolou. Po této kontrole byly vyřazeny 2
Žádosti – obec Závada (Fiche č. 3) a město Dolní Benešov (Fiche č. 6). U 1 Žádosti nebyly
nalezeny nedostatky, ostatní Žádosti bylo nutno doplnit. V rámci doplňování odstoupil 1
žadatel od podané Žádosti – Kondor Bolatice (Fiche č. 6). Ostatní Žádosti byly v určeném
termínu doplněny a opravené dokumenty byly předány dne 10. 8. 2011 na RO SZIF.
Finanční prostředky, které zůstanou po vyřazených Žádostech a odstoupené Žádosti budou
převedeny do příštího roku.
PV a KRK se rozhodly po letošní zkušenosti, že v dalších Výzvách budou požadovat po
žadatelích z NNO doložení/čestné prohlášení o schopnosti předfinancování projektu.
Programový výbor a KRK bere na vědomí informace o Výzvě č. 3 a souhlasí s nutnosti
doložení u žadatelů NNO o schopnosti předfinancování projektů u dalších Výzev
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5) Účast na výstavě Země živitelka
p. Dagmar Quisková:
Informovala PV a KRK podrobnostech účastníků za naší MAS na výstavě Země živitelka.
- koláče pro propagaci našeho regionu jsou dle vyjádření CP SZIF uznatelný náklad
- prezentace naší MAS jsou hotovy a budou prezentovány na notebooku
- ubytování potvrzeno, pobyt 29. -. 30. 8. 2011
- povinná publicita je pro náš tradiční regionální výrobek připravena
- baner pro propagaci našeho regionu vzala sebou MAS Opavsko (jsme na společném
stánku), je vystaven již ode dneška
- jsou připraveny propagační letáky od organizací našeho regionu (ty, které máme
k dispozici)
- jsou nachystané propagační předměty MAS Hlučínsko
p. Daniel Procházka:
- koláče jsou zajištěny (500 ks), k odběru v neděli mezi 18-19.00 (pozn. – p. Quisková:
zajede pro ně p. Tomíčková)
- fakturovat bude obec Rohov
Programový výbor a KRK bere na vědomí informace o výstavě Země živitelka 2011
v Českých Budějovicích.
6) Kontrola realizovaného projektu
p. Dagmar Quisková:
Informoval PV a KRK o uskutečněné kontrole realizovaného projektu 2. Výzvy – bezdrátový
rozhlas v obci Služovice. Kontrola byla prováděna pracovníky RO SZIF Opava, byla to
kontrola před proplacení. Za MAS Hlučínsko se kontroly zúčastnil pracovník MAS Hlučínsko
– p. Quisková.
V obci Služovice proběhla kontrola v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky nebo
porušení Pravidel. Kopie zápisu z kontroly bude zaslán CP SZIF na MAS Hlučínsko.
Programový výbor a KRK bere na vědomí informace o provedené kontrole.
7) Propagační předmět
p. Lukáš Volný:
Informoval PV a KRK o možnostech výroby propagačního předmětu – cukřenka klienty
Charity Hlučín. Doporučuje, aby se manažerka MAS Hlučínsko spojila s vedoucí chráněných
dílen p. Krzikallovou a s ní dojednala podrobnosti.
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Programový výbor a KRK souhlasí s navrhovaným řešením a ukládá p. Dagmar Quiskové,
aby se zkontaktovala se sl. Krzikallovou a projednala možnosti výroby 100 ks propagačního
předmětu (cukřenka)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8) 16. výstava hroznů Slezska
p. Josef Teuer:
Informoval PV a KRK o konání 16. výstavy hroznů Slezska a navrhuje, že by se MAS
Hlučínsko mohlo stát spolupořadatelem této výstavy a hlavně účast na této výstavě by mohla
MAS Hlučínsko využít jako příležitost pro svou prezentaci a propagaci. Výstava se koná ve
dne 16. – 19. září 2011 na zámku ve Velkých Hošticích.
p. Dagmar Quisková:
CP SZIF Praha potvrdil výdaje na propagaci MAS Hlučínsko v rámci výstavy jako uznatelný
náklad.
Programový výbor a KRK souhlasí s účasti MAS Hlučínsko jako spolupořadatele na 16.
výstavě hroznů Slezska ve Velkých Hošticích a pro prezentaci a propagaci MAS Hlučínsko
a ukládá p. Dagmar Quiskové oslovit polského partnera (LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi)
s pozvánkou na účast.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9) Projekt spolupráce
p. Dagmar Quisková:
- předložila PV a KRK návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi
- návrh byl projednán s polským partnerem, který má zájem projekt zrealizovat
- možnosti dotačních titulů: 1) Projekty spolupráce z Programu rozvoje venkova
(IV.2.1.) – dotace ve výši 90 %
2) Operační program přeshraniční spolupráce – fond
mikroprojektů Euroregionu Silesia – dotace ve výši 85 %

Programový výbor a KRK souhlasí s návrhem přípravy projektu spolupráce a PV ukládá
všem svým členům zpracovat podrobnější návrh projektu a návrh dotačního titulu.
10) Kalendáře 2012
p. Josef Teuer:
navrhuje přípravu kalendáře pro rok 2012. Jako téma pro tyto kalendáře navrhuje historické
objekty Hlučínska.
p. Daniel Procházka:
vznesl dotaz na velikost a formu kalendáře – zda stolní či nástěnný.
Programový výbor a KRK projednal návrh a souhlasí s přípravou materiálu pro kalendáře.
Rozhodnutí o velkosti a formátu bude učiněno po zaslání fotografií (dle počtu).
Programový výbor a KRK ukládá p. Dagmar Quiskové oslovit starosty všech obcí regionu
Hlučínska s žádostí o vyslání fotografií historických objektů z území svých obcí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

11) ISÚ
p. Josef Teuer:
informoval PV a KRK o žádosti SOH ke společnému jednání MAS Hlučínsko a SOH o
stávajícím ISÚ. Jednání se uskuteční dne 26. 8. 2011 ve velkých Hošticích.
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Členové PV a KRK si připravili rovněž připomínky k aktuální ISÚ Hlučínska, pan. Jindřich
Koska poslal své připomínky mailem.
Po projednání všech připomínek byl stanoven závěr jednání PV a KRK, který bude předložen
při společném jednání zástupců MAS Hlučínsko a SOH.
Programový výbor a KRK doporučuje Sdružení obcí Hlučínska:
- provést aktualizaci údajů
- doplnit všechny údaje v konkrétní podobě
- upřesnit/rozšířit zaměření na historii, památky a tradice
- z výsledků poté provést akuální SWOT analýzu
- na základě SWOT analýzy stanovit priority a cíle
- dokončit prováděcí implementaci celé ISÚ
Programový výbor se po předložení aktualizované ISÚ rozhodne, zda bude přikročeno
k aktualizaci SPL v souladu s Programem rozvoje venkova a Pravidly IV.1.1. a IV.1.2.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

12) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje:
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
b) Žádost o proplacení obce Kravaře
c) nutnost doložení žadatelů NNO o schopnosti předfinancování projektů u dalších Výzev
d) přípravu výroby propagačního předmětu v Charitě Hlučín
e) účast MAS Hlučínska na 16. výstavě hroznů vína ve Velkých Hošticích
f) výrobu kalendáře na rok 2012
g) závěr jednání o ISÚ Hlučínska
Programový výbor ukládá:
p. Dagmar Quiskové:
a) dojednat možnosti výroby propagační předmětu (cukřenka) v Charitě Hlučín s vedoucí
dílen
b) přeložit pozvánku do polštiny a zajistit pozvání polského partnera LGD PlaskowyŜ Dobrej
Ziemi
c) oslovit starosty všech obcí regionu Hlučínska s žádostí o vyslání fotografií historických
objektů z území svých obcí
všem členům:
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi
a návrh dotačního titulu
Programový výbor bere na vědomí:
a) plnění úkolů z minulého PV
b) informace o stavu Žádostí Výzvy č. 3
c) informace o přípravách na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích
d) informace o provedené kontrole realizovaného projektu – obec Služovice
Programový výbor souhlasí s usnesením.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Josef Teuer
předseda MAS

Kurt Kocián
ověřovatel

Petr Halfar
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková, Petra Tomíčková
4

