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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 27. 7. 2012 od 900 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Lukáš Volný, Josef Slivka, Petr Kozák. Kurt Kocián 
MAS: p. Dagmar Quisková, Petra Tomíčková 
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil 
k jednotlivým bodům jednání. 
 

Program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
3. Projednání Žádosti o změnu – obec Kozmice, Šilheřovice 
4. Hodnocení MAS 2012 
5. Diskuze  
6. Závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Ing. Josef Teuer: 
     Na funkci zapisovatele navrhuje p. Petru Tomíčkovou a ověřovatele zápisu pp. Daniela 
Procházku a Petra Kozáka 
Zapisovatelé i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil tyto návrhy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2) Kontrola úkolů z minulého PV 
p. Daniela Procházka: 
a) zajistit koláče pro prezentaci MAS Hlučínsko na akci Země Živitelka 2012 – 500 kusů-trvá 
pp. Josef Teuer a Dagmar Quisková: 
a) dojednat podmínky spoluorganizace na Festivalu kultury Hlučínska s panem Herbertem 
Paverou (úkol trvá) - splněno 
b) zajistit propagační předměty hlučínského regionu u p. Herberta Pavery - trvá 
p. Dagmar Quisková: 
a) oslovit žadatele, kteří nejsou členy MAS Hlučínsko s nabídkou na členství - trvá 
b) napsat paní Kateřině Kasparové – předsedkyni Hodnotící a výběrové komise a požádat o 
zdůvodnění hodnocení bodovacích kritérií - splněno 
c) napsat žadateli z Výzvy č. 4 Dětskému ranči v Hlučíně – fiche 5  upozornění, že jimi 
realizovaný projekt nezakládá veřejnou podporu a udržitelnost projektu je 5 let - splněno 
d) komunikací s obcí Děhylov (a Dobroslavice) o členství v MAS Hlučínsko-trvá 
e)zajistit zapsání všech schválených změn PV v Hlášení o změnách MAS Hlučínsko (dle 
Pravidel IV. 1. 1.) – aktuální seznam členů - splněno 
f) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
g) zjistit z CP SZIF Praha povinnost obcí při realizaci projektů z fichí zakládající veřejnou 
podporu mít ŽL - splněno 
h) oslovit LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi v souvislosti s plánovaným projektem - splněno 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi 
a návrh dotačního titulu - splněno 
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PV  bere na vědomí plnění úkolů z minulého PV 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
3) Projednání Žádosti o změnu – obec Kozmice, Šilheřovice 
p. Dagmar Quisková: 
obec Kozmice – posun termínu Žádosti o proplácení. Původní 31. 7. 2012, nový termín 31. 8. 
2012 
 
obec Šilheřovice – došlo k opravě monitorovacího indikátoru a technických parametrů. Již 
v Žádosti o dotaci nebyly v souladu ve všech uváděných datech technické parametry a 
monitorovací indikátor, bylo nutno provést opravu přes Hlášení o změně. 
 
Členové PV se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor se změnami souhlasí 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
4) Hodnocení MAS 2012 
p. Dagmar Quisková: 
     Předložila dokumenty, které se vztahují k povinnému hodnocení MAS 2012. Hodnocení 
proběhne dne 30. 7. 2012 na MZe (Praha). Hodnocení se zúčastní Quisková a Tomíčková. 
 
Programový výbor souhlasí s uvedenými daty a dokladovanými dokumenty. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) Diskuze 
p. Dagmar Quisková: 

- Seznámila přítomné s obsahem dopisů, které jí byly uloženy na minulém jednání 
Programového výboru (p. Kasparová, Dětský ranč Hlučín) 

- Informace o průběhu prezentace MAS Hlučínsko na Festivalu kultury Hlučínska 
v Hlučíně, 15. 7. 2012 

- Kancelář MAS Hlučínsko připravuje podání Žádosti o dotaci z Moravskoslezského 
kraje pro zpracování ISRU. Termín podání je do 31. 8. 2012. Po zpracování Žádosti 
bude tato předložena k projednání Programového výboru. 

- Již přišla pozvánka na akce Venkov 2012. Akce se koná v Nových Hradech ve dne 1. -. 
3. 10. 2012. V programu je uvedeno mj. mimořádná VH NS MAS ČR.  

Programový výbor souhlasí s účastí na této akci – Quisková, Tomíčková 
- Podala na návrh zhotovení reklamních předmětů Charitou Hlučín – vkusné, jedinečné a 

originální předměty. 
Programový výbor souhlasí s pořízením reklamních předmětů – zhotovitel Charita Hlučín, 
v množství 100 ks. Pověřuje D. Quiskovou komunikací o zadání s Charitou Hlučín. 
- Návrh na zhotovení nového reklamního baneru – pro prezentaci je potřebný další baner 

s propagací a prezentací realizovaných projektů (dosud se vše řešilo tiskem – drahé, 
neefektivní) 

Programový výbor souhlasí s výrobou reklamního baneru a ukládá D. Quiskové zajištění 
výroby. 
- Informace o průběhu Výzvy č. 4 – SZIF spustil novou aplikaci o administraci projektů. 

Chybníky k opravě předány žadatelům (jen těm, kteří namejí datovou schránku). 
Termín pro dodání opravených dokumentů 15. 8. 2012 

p. Josef Teuer: 
- Tento týden byla splacena finanční výpůjčka (Agroland s.r.o). 

 
PV souhlasí s obsahem diskuse.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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6) Usnesení a závěr  
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně – obec Kozmice a obec Šilheřovice 
c) předložené dokumenty k Hodnocení MAS 2012 
d) účast pp. Quiskové, Tomíčkové na akci Venkov 2012 
f) výrobu reklamních předmětů Charitou Hlučín v počtu 100 ks 
g) výrobu reklamního baneru s prezentací realizovaných projektů 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) obsah zaslaných dopisů p. Kasparové a DR Hlučín 
b) informace u průběhu prezentace MAS na Festivalu kultury Hlučínska 
c) informace o průběhu administrace vybraných projektů 4. Výzvy 
d) splacení finanční výpůjčky 
Programový výbor pověřuje: 
p. Daniela Procházku: 
a) zajistit koláče pro prezentaci MAS Hlučínsko na akci Země Živitelka 2012 – 500 kusů 
pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou: 
b) zajistit propagační předměty hlučínského regionu u p. Herberta Pavery 
p. Dagmar Quiskovou 
a) oslovit žadatele, kteří nejsou členy MAS Hlučínsko s nabídkou na členství 
b) komunikací s obcí Děhylov (a Dobroslavice) o členství v MAS Hlučínsko 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) zpracovat Žádost o dotaci MS kraje pro zpracování ISRU 
b) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
c) zajistit výrobu reklamních předmětů, zhotovitel Charita Hlučín 
d) zajistit výrobu reklamního baneru  
všem členům: 
b) promyslet případnou účast a šíři prezentace MAS Hlučínsko na akci 8. 9. 2012 ve Lhotě - 
trvá 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                               Daniel Procházka                 Petr Kozák 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


