
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 28.3. 2011 od 1300h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Petr Kozák, Jan Kubný 
KRK: pp. Jindřich Koska, Kristina Fojtíková 
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. Propagační předměty 
4. Propagační DVD 
5. Nákup kancelářské techniky - notebook 
6. Usnesení a závěr 
 
Členové programového výboru a KRK  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. Kurta 
Kociána a Petra Kozáka 
 Programový výbor  a KRK schválili tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením 
souhlasí. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2)  Kontrola úkolů z minulého PV 
pp. Josefu Teuerovi: 
a)oslovit regionální chrámové souboru – zda mají zájem reprezentovat naší MAS Hlučínsko 
na akci Leaderfest - splněno 
b) zajistit od oslovených chrámových souborů repertoár - splněno 
p. Dagmar Quiskové: 
a) evidovat zájemce o účast na výjezd Leaderfest a zajistit naplnění autobusu-průběžně se plní 
b) zajistit předání Hlášení o změně na RO SZIF - splněno 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
 
 
3) Propagační předměty 
p.Josef  Teuer: 
Předložil členům PV návrh na výrobu reklamních předmětů. Jako jediný výrobce, který má ve 
své nabídce všechny propagační předměty je firma ZANA Opava. 
Do konce března trvá nabídka firmy na slevu pro propagační předměty. Předložil přítomným 
členům katalog s výrobky.  
Členové vybrali tyto výrobky (podmínka z opatření IV.1.1. – cena za 1 ks včetně povinné 
publicity max. 100,-) 
1. čelovka: počet kusů 100 
2. taška: počet kusů 200 
3. kapesní nůž: počet kusů 100 
Výběr byl proveden na základě zaslané nabídky cenové kalkulace. 



 
Programový výbor a KRK pověřuje p. Josefa Teuera a p. Dagmar Quisková zadáním zakázky, 
včetně dojednání konečné ceny s povinnou publicitou. Propagační předměty zajistit do 13. 
dubna, kdy naše MAS organizuje jako spolupořadatel s SOH setkání podnikatelského a 
veřejného sektoru v Bolaticích. 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
4) Propagační DVD 
p.Josef  Teuer: 
Předložil členům PV a KRK návrh na výrobu propagačního DVD o činnosti naší MAS. Návrh 
byl přijat. Programový výbor pověřuje p. Josefa Teuera oslovit minimálně 3 možné 
zpracovatele propagačního DVD a p. Dagmar Quiskovou, aby shromáždila materiály pro toto 
DVD.  
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) Nákup kancelářské techniky – notebook 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit oslovení minimálně 3 prodejců IT techniky a předložit 
tyto nabídky PV na další schůzi 
 
6) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje: 
 a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) výrobu propagačních předmětů 
c) výrobu propagačního DVD 
 
Programový výbor ukládá: 
pp. Josefu Teuerovi: 
a)zajištění konečné ceny propagačnch předmětů u f. ZANA 
b) zajistit oslovení min. 3 výrobců zpracovatelů propagačního DVD 
p. Dagmar Quiskové: 
a)zajistit dohled na konečnou výrobou propagačních předmětů včetně povinné publicity 
b) shromáždit materiály pro zpracování propagačního DVD 
c) zajistit oslovení min. prodejců IT a připravit nabídku pro rozhodnutí 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
 
Vyjádření PV: 
Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
      
   Ing. Josef Teuer                                    Kurt Kocián                             Petr Kozák 
 předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


