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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 29. 11. 2011 od 900 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Kurt Kocián, Jan Kubný, Petr Kozák 
Omluveni: pp. Daniel Procházka, Lukáš Volný 
KRK: pp. Jindřich Koska, Petr Halfar 
MAS: p. 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. Projednání Hlášení o změně - obce Darkovice, Vřesina, Strahovice, ŘKF Velké Hoštice 
4. Projednání Žádosti o proplacení – obec Strahovice, Hoštická a.s. 
5. ISÚ 
6. SPL 
7. Členská schůze 
8. Diskuse 
9. 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.Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Jindřicha 
Kosku a Petra Kozáka. 
Zapisovatelé 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. Josef Teuer: 
a) domluvit schůzku se zástupci SOH – splněno 
 p. Dagmar  Quisková: 
a) oslovit obce a členy MAS Hlučínsko, o kolik kalendářů budou mít zájem-splněno 
b) zajistit výrobu bloků-splněno 
c) zpracovat dotazník k ISÚ-splněno 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi 
a návrh dotačního titulu-trvá 
b) zpracovat dotazník k evaluaci SPL – do 11. 11. 2011-splněno 
 
PV a KRK bere na vědomí plnění úkolů z minulého PV 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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3) Projednání Hlášení o změně – obce Darkovice, Vřesina, Strahovice, ŘKF Velké 
Hoštice 
p. Dagmar Quisková: 
Darkovice: Změna se týká posunu Žádosti o proplácení – původní návrh 31. 12. 2011, změna 
– 29. 11. 2012 (povinně 24 měsíců od podpisu Dohody, jedná se o 3. prodloužení) 
Vřesina: Změna se týká posunu Žádosti o proplácení – původní návrh 30. 11. 2011, změna 29. 
2. 2012 
Strahovice: Změna se týká technického řešení projektu – upřesnění počtu zasazené zeleně. 
ŘKF Velké Hoštice: Změna se týká technického řešení projektu a změny Žádosti o proplacení 
– původní návrh 31. 1. 2012, změna 30. 6.2 012. V technickém řešení se změna týká renovace 
2 vitrají, kterou bylo nutno provést na popud památkářů. 
Členové PV a KRK se seznámili se zdůvodněním změn. 
 
Programový výbor a KRK se změnou souhlasí 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Projednání Žádosti o proplacení – obec Strahovice, Hoštická a.s. 
p. Dagmar Quisková: 
Byly předloženy 2 Žádost o proplácení. Obec Strahovice z Výzvy č. 2 a Hoštická a.s. z Výzvy 
č. 3. 
Členové PV a KRK se seznámili s přiloženou dokumentací. Nebyly shledány žádné 
nedostatky. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí s proplácením 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) ISÚ 
p. Josef Teuer: 
Informoval přítomné o stavu zpracování ISÚ.  
Byl zpracován dotazník pro obce a příměstské části, které jsou členy SOH. 1. 11. 2011 
proběhla kontaktní schůzka (MAS a SOH) v Bolaticích s p. Herbertem Paverou (předseda 
SOH). Zde bylo upřesněno: formulace dotazníku a rozdělení úkolů. Dotazníky budou 
zpracovány v kanceláři MAS Hlučínsko, bude provedena základní aktualizace ISÚ. 
Dokončení včetně implementace bude provedeno zástupci SOH. 
Obec Bolatice provedla vzorové vyplnění dotazníku. Po upřesnění menších nedostatků, byly 
zaslány dotazníky starostům všech dotčených obcí a městských částí. Termín pro vyplnění a 
doručení dotazníku do kanceláře MAS je stanoven na 30. 11. 2011. 
Zpracované výstupy z dotazníkového šetření budou předloženy PV a KRK.  
Další postup MAS bude navržen na základě výstupů. 
  
PV a KRK souhlasí s navrhovaným řešení aktualizace ISÚ.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
6) SPL 
p. Dagmar Quisková: 
Předložila přítomným evaluaci SPL – Střednědobé hodnocení, které je povinné pro všechny 
Místní akční skupiny, včetně výstupu z dotazníkového šetření.  
Během dokončení evaluace se členové PV a KRK shodli na nutnosti upřesnění některých 
bodů v SPL. První navrhovaná změna se týká bodování Žádostí. P. Josef Teuer navrhuje, aby 
bylo přidáno kritérium oceněné 5 – 20 body pro žadatele, kteří v prvních 3 Výzvách dosud 
nerealizovali žádný projekt. PV a KRK souhlasí s navrhovanou změnou. 
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PV a KRK na dalším jednání PV předloží VŠECHNY navrhované změny SPL i 
s odůvodněním. 
Programový výbor a KRK souhlasí s vyhodnocením evaluace SPL a ukládá přípravu 
navrhovaných změn SPL.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
7) Členská schůze 
p. Josef Teuer: 
Informoval přítomné o nutnosti přípravy členské schůze. 
Je nutno provést doplňující volby: PV (za p. Mrázkovou, podnikatelský sektor – ukončení 
činnosti v MAS k 31. 12. 2011 – změna bydliště). Člen HaVk p. Zbyněk Kašing, 
podnikatelský sektor, signalizoval svůj záměr skončti činnost v této komisi.  
PV pověřuje p. Josefa Teuera, aby projednal vůli p. Zbyňka Kašinga pracovat v HaVk 
v dalším období. 
P. Josef Teuer navrhuje pro případné doplňující volby do orgánů MAS p. Josefa Slivku 
(podnikatelský sektor – Agroland s.r.o) nebo p. Josefa Hájka (podnikatelský sektor – Hřebčín 
Albertovec). PV a KRK upřesní návrh do orgánů MAS na příští schůzi PV.  
Po jednání se členové PV a KRK dohodly na základech konání ČS: 
termín konání: 2. polovina února (přesný datum bude upřesněn v lednu) 
místo konání: OÚ Bohuslavice 
 
Předseda MAS Hlučínsko dává návrh na úpravu stanov. Možné úpravy by se mohly týkat:  

- sídla MAS (dnes MÚ Hlučín, nově Velké Hoštice) 
- počet členů HaV komise 
- případně další úpravy 

 
Po skončení členské schůze bude probíhat seminář zástupců obcí. Program semináře zajistí 
manažer p. Dagmar Quisková. 
 
Všechny navrhované body k členské schůzi byly schváleny.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
8) Diskuse 
p. Dagmar Quisková: 
Informovala členy PV a KRK: 

- o alokaci pro MAS Hlučínsko na rok 2012. Celková alokace je 8 200 895 (20% z této 
částky je určeno na režijní výdaje). Částka na opatření IV.1.2. bude upravena o 
nevyčerpané finance z předchozí Výzvy. 

- je připravený Zpravodaj MAS. Bude připravován 2x ročně. Je nutno dodržet zákon  
46/2000 Sb. 

- o spolupráci v kulturní a společenské oblasti s polským partnerem (LGD Plaskowycz 
Dobriej Ziemi). Navzájem dochází k výměně informací a letáků. Ty jsou 
zveřejňovány na obou webech a v prostorách MAS a LGD. 

- již jsou k dispozici propagační předměty. 
p. Josef Teuer: 
Informoval PV a KRK s návrhem Dodatku ke mzdovým výměrům pp. Quiskové a 
Tomíčkové. Bude doplněna možnost vyplacení odměny v souladu se ZP. PV a KRK souhlasí 
se zněním Dodatku. 
 
PV a KRK bere na vědomí informace p. Dagmar Quiskové 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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9) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně – obce Darkovice, Vřesina, Strahovice, ŘKF Velké Hoštice 
c) Žádosti o proplacení – obec Strahovice, Hoštická a.s. 
d) navrhovaný postup při aktualizaci ISÚ 
e) navrhovanou evaluaci 
f) znění Dodatku ke mzdovým tarifům 
Programový výbor ukládá: 
p. Josefu Teuerovi: 
a) zjistit, zda člen HaVk p. Kašing bude pracovat v této komise i v dalším období 
 p. Dagmar  Quiskové: 
a) příprav programu semináře na únor 2012 
b) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi 
a návrh dotačního titulu (úkol trvá) 
b) připravit návrh změn SPL včetně odůvodnění 
c) připravit návrh členů do doplňujících voleb (podnikatelský sektor) 
d) připravit případný návrh změn Stanov MAS Hlučínsko i s odůvodněním 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace p. Dagmar Quiskové, předložené v diskuzi 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
      Josef Teuer                           Jindřich Koska                         Petr Kozák 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


