Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se
uskutečnilo dne 26. 10. 2010 od 900h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Daniel Procházka, Petr Kozák, Kurt Kocián, Pavla Mrázková
KRK: pp. Krtistina Fojtíková, Jindřich Koska, Petr Halfar
hosté: OAK-p. Mariánek, AZV- pp. Bittner, Novák
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. Výběr dodavatelů propagačních předmětů
4. Projednání Žádosti o proplacení
5. Projednání Hlášení o změně v projektu obce Bohuslavice
6. Diskuse
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. Lukáš Volný a p.
Petr Kozák
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-trvá
b) připravit návrhy možného dalšího financování MAS-trvá
3) Výběr dodavatelů propagačních předmětů
p. Josef Teuer:
Předseda MAS Hlučínsko předložil ke schválení výrobce propagačních předmětů – kalendáře a
deštníky.
1. Kalendáře na rok 2011, velikost A3, nabídka pro tisk 300 ks:
Název výrobce
cena zas 1 kus bez DPH
cena celkem s DPH
Grafico
98,35
35 400,H+B tisk
88,31 680,Bittisk
82,29 520,Programový výbor vybral nabídku f. Bittisk. Zároveň rozhodl o tisku kalendářů v počtu 400 ks.
Cena v tomto případě činí: za 1 ks bez DPH- 68,90, cena celkem s DPH 33 072,-.
Fotografie do kalendáře byly předloženy ke schválení – jedná se o průřez kulturních, sportovních nebo
společenských pravidelných akcí, které jsou pořádány v regionu Hlučínska a jsou příznačné pro daný
měsíc. Fotografie dodaly obce z Hlučínska. Byl nutný výběr, ne všechny byly v dostačující kvalitě.
2. Deštníky:
Propagační deštníky zajišťuje pouze firma ZANA Opava. Firma byla oslovena, v nabídce je deštník
v ceně za 1 kus s DPH za 100,-. Povinná publicita bude umístěna na rukojeti – při povinné publicitě na
ploše deštníku se výroba za 1 kus nevejde do povolené ceny 100,-/kus. Lze požadovat dodávku až 4
různých barev výrobku. PV a KRK schválil výrobu těchto propagačních předmětů.
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) Projednání Žádosti o proplacení
p. Dagmar Quisková:
Předložila PV a KRK Žádost o proplacení – obec Darkovice. Členové po projednání dokumentace
souhlasí s proplacením.
Programový výbor a KRK schválil Žádost o proplacení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5) Projednání Hlášení o změně v projektu obce Bohuslavice
p. Dagmar Quisková:
1. Předložila PV a KRK Hlášení o změně v projektu obce Bohuslavice. Jedná se o změnu technického
řešení projektu, který byl realizován v tomto roce z dotací Výzvy č. 1 – změna konečné povrchové
úpravy a nátěru. Další změnou je změna harmonogramu a změna termínu podání Žádosti o proplacení.
Programový výbor projednal Hlášení o změně a souhlasí s uvedenými změnami.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
6) Diskuse
p. Josef Teuer:
Předložil návrh o úpravě kanceláře MAS. Kancelář bude zvětšena přebudováním a vybavena
funkčním kancelářským nábytkem. Současné vybavení je nefunkční a zabírá mnoho místa. Předložil
PV a KRK nabídky 4 firem. PV a KRK doporučili oslovit další možné výrobce z regionu a případně i
z Polska. S polskou cenovou nabídkou nám může pomoci naše partnerská LGD. Regionální výrobce
navrhli oslovit tyto: p. Lokaj, Dolní Benešov; p. Lelek, Kravaře; p. Vinkler, Vleké Hoštice a případně
p. Kubík, Píšť (na tohoto výrobce je nutno sehnat kontakt, zařídí dle možností p. Mrázková).
p. Mariánek - OAK:
Pozval zástupce MAS na seminář Význam a propagace regionálních potravin. Tento seminář se koná
již 27. 10. 2010. PV a KRK se shodli, že zástupce MAS se dle možností zúčastní (pozvánka na tento
seminář do MAS Hlučínsko nedorazila a pozvání na akci zástupcem OAK je na poslední chvíli).
7) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje:
a) výrobu 400 ks kalendářů na rok 2011 jako propagačních předmětů MAS Hlučínsko
b) výrobu 100 ks deštníků jako propagačních předmětů MAS Hlučínsko
c) Žádost o proplacení – obec Darkovice (projekt z Výzvy č. 1)
d) Hlášení o změně v projektu obce Bohuslavice
e) případnou účast na semináři Agrární komory dne 27. 10. 2010
Programový výbor ukládá:
p. Dagmar Quiskové:
a) oslovit navržené možné výrobce nábytku v našem regionu
trvá - všem členům PV:
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko
b) připravit návrhy možného dalšího financování MAS
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsala: Dagmar Quisková

Lukáš Volný
ověřovatel

Petr Kozák
ověřovatel

