
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 28. 2. 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, Jan Kubný 
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 Bolatice 
4. Žádost o proplacení ŘKF Sudice 
5. Leaderfest 
6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr 
 
Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 7  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. Daniela 
Procházku a Petra Kozáka 
 
 Programový výbor  schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2)  Kontrola úkolů z minulého PV 
pp. Dagmar Quiskové a Danielu Procházkovi: 
- zajistit průběh a občerstvení členské schůze a semináře - splněno 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko-
trvá 
b) připravit návrhy možného dalšího financování MAS-projednáno 28. 2. 2011 
 
3) Hlášení o změně ŘKF Bolatice 
p.Josef  Teuer: 
Realizátor projektu Výzvy č. 2 ŘKF Bolatice podává Hlášení o změně data proplacení a 
technického řešení projektu: 
a) změna data proplacení 
původní datum: 28. 2. 2011 
změna: 30. 4. 2011 
b) technické řešení 
dodatek: zlacení věžiček  
– zdůvodnění žadatele: v průběhu realizace projektu došlo ke zjištění poškození zlacení, které 
muselo být rovněž opraveno 
 
Programový výbor se změnami souhlasí.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 



4) Žádost o proplacení ŘKF Sudice 
pí. Dagmar Quisková: 
Předložila PV hodnocení Žádosti o proplacení. při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 
PV se seznámil s dokumentací a souhlasí s proplacením. 
  
Programový výbor se Žádostí o proplacení ŘKF Sudice souhlasí.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
  
5) Leaderfest 
p. Josef Teuer  
 Informoval PV o jednání KS MAS ve Štramberku dne 23. 2. 2011, kde se projednávala 
organizace Leaderfestu (mezinárodní setkání evropských LAG). Informoval také o 
předběžném finančním krytí a rozpočtu této akce. 
 Datum konání 17. – 18. 5 2011, Štramberk 
Požadavek je:  

- nabídka kulturního regionálního programu 
- nabídka kulturního regionálního výrobku 

PV projednal požadavek a pověřil pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou, aby oslovil možné 
regionální kulturní soubory a producenty (koláče), zda by měli zájem se dne 17. 5. 2011 
zúčastnit této akce. 
PV rovněž schválil možnost pořádání autobusového výjezdu dne 17. 5. 2011, kterého se 
mohou zúčastnit nejen členové MAS Hlučínska, ale také občané se zájmem o rozvoj LAG 
v Evropě. Dne 17. 5. 2011 budou probíhat na mnoha místech Štramberka přednášky, jednání, 
fóra a setkání všech zástupců a zájemců o rozvoj LAG. 
  
Programový výbor s uspořádáním výjezdu na LEADERfest do Štramberku souhlasí.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
6) Diskuse 
p. Josef Teuer  
Informoval PV, že předfinancování režijních nákladů MAS Hlučínsko by mohlo být částečně 
uspokojeno díky odsouhlaseným zvýšeným členského poplatku za oba mikroregiony. 
Mikroregiony Hlučínsko i Hlučínsko-západ odsouhlasily zvýšení členských příspěvků ve výši 
1,- Kč na obyvatele.  
 
 
7) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně ŘKF Bolatice – změna termínu Žádosti o proplácení a technického řešení 
projektu 
c) Žádost o proplacení ŘKF Sudice 
d) Uspořádání autobusového výjezdu na LEADERfest do Štramberku 
 
Programový výbor ukládá: 
pp. Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové : 
a)oslovit regionální kulturní soubory – zda mají zájem reprezentovat naší MAS Hlučínsko na 
akci Leaderfest 
b)oslovit regionální producenty (koláče) – zda mají zájem reprezentovat naší MAS Hlučínsko 
na akci Leaderfest 
a) zajistit autobus na pořádání výjezdu na akci Leaderfest 



p. Dagmar Quiskové: 
a) zajistit vyslání nabídky regionální kultury a produktu organizátorům Leaderfestu 
b) rozeslat oznámení o konání Leaderfestu všem členům a starostů všech obcí 
c) zveřejnit nabídku na účast autobusového výjezdu 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
 
 
 
 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
        Ing. Josef Teuer                                 Daniel Procházka                          Petr Kozák 
 předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


