Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se uskutečnilo dne
29. 11. 2010 od 1000h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Petr Kozák, Kurt Kocián, Jan Kubný
KRK: pp. Jindřich Koska, Petr Halfar
hosté: AZV- p. 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. Projednání Žádostí o proplacení – město Kravaře
4. Projednání Hlášení o změně v projektu a Žádostí o proplacení - obce Bohuslavice
5. Výběr dodavatele kancelářského nábytku
6. Propagační předměty
7. Rozpočet na 2011
8. Diskuse
9. 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. Petr Halfar a p.
Kurt Kocián
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 7
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
p. Dagmar Quiskové:
a) oslovit navržené možné výrobce nábytku v našem regionu- předložena nabídka
3) Projednání Žádosti o proplacení
p. Dagmar Quisková:
Předložila PV a KRK Žádost o proplacení – město Kravaře. Členové po projednání dokumentace
souhlasí s proplacením.
Programový výbor a KRK schválil Žádost o proplacení.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4) Projednání Hlášení o změně v projektu a Žádosti o proplacení
p. Dagmar Quisková:
Předložila PV a KRK Hlášení o změně v projektu a Žádost o proplacení – obec Bohuslavice. Členové
po projednání dokumentace souhlasí s proplacením.
Programový výbor a KRK schválil Žádost o proplacení.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1

5) Výběr dodavatelů kancelářského nábytku
p. Josef Teuer:
Předseda MAS Hlučínsko předložil ke schválení dodavatele kancelářského nábytku. Zadávacím
kritériem pro oslovené dodavatele byla cena podle vybraného materiálu. Kancelářský nábytek byl
rovněž vyhledán v obchodech s možným dodáním ihned.
Nabídky
Název výrobce
materiál
cena celkem - DPH
Kamil Lokaj, Dolní Benešov
dýhovaná DTD
36 800,- (s DPH)
Lelek, Opava
dřevodekor
24 200,- ( s DPH)
Ciminga Rudolf, Oldřišov
dýha
35 000,- (bez DPH)
Manutan, Ostrava
neuvedeno
53 008,- (bez DPH)
Ikea, Ostrava
neuvedeno
34 174,- (s DPH), bez skříně
Programový výbor a KRK po seznámení s předloženými nabídkami vybral nabídku p. Rudolfa
Cimingi. Protože je v plánu rozpočtu pro III. etapu na kancelářský nábytek 30 000,- bude dodána
pouze část nábytku, která odpovídá této ceně. Zbývající nábytek bude dodán v I. etapě roku 2011.
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6) Propagační předměty
p. Josef Teuer:
Představil nové propagační předměty – kalendáře na rok 2011 a deštníky.
7) Plán rozpočtu z PRV – osa IV. na rok 2011
p. Dagmar Quisková:
Přednesla PV a KRK finanční alokoci z PRV, osa IV. na rok 2011 a požádala PV o návrh % pro
čerpání v opatření IV.1.1. Rovněž seznámila přítomné se změnami, které budou platit pro osu IV od 1.
1. 2011. Programový výbor pověřuje p. Dagmar Quiskovou, aby na další jednání PV připravila plán
návrhu čerpání podle nových podmínek.
6) Diskuse
p. Dagmar Quisková:
Upozornila přítomné, že od 13. kola čerpání PRV (červen 2011) je možno přidávat fiche na základě
úprav a aktualizace SPL. Obrátila se na celý PV, zda by mohl do příštího jednání připravit své návrhy
na případnou úpravu. Tato úprava by byla, včetně aktualizace SPL, součástí jednání na členské schůzi.
7) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje:
a) Žádost o proplacení města Kravaře
b) Hlášení o změně a Žádost o proplacení obce Bohuslavice
c) Výběr dodavatele kancelářského nábytku
Programový výbor ukládá:
p. Dagmar Quiskové:
a) Připravit návrh rozpočtu čerpání finanční alokace z PRV na rok 2011
všem členům:
a) Připravit návrhy na případnou aktualizaci SPL včetně návrhu možných nových fichí od 13. kola
PRV
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: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Zapsala:

Dagmar Quisková

Petr Halfar
ověřovatel

Kurt Kocián
ověřovatel

