
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 7. 2. 2011 od 1100h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Petr Kozák 
KRK: pp. Jindřich Koska, Kristina Fojtíková 
MAS: p. Dagmar Quisková 
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. Příprava a upřesnění programu členské schůze 
4. Projednání Hlášení o změně- ŘKF Bohuslavice, město Dolní Benešov 
5. Diskuse 
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. Petru Tomíčkovou, jako ověřovatele zápisu pp. Kurta 
Kociána a Kristinu Fojtíkovou 
 
 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 
p.Dagmar Quisková: 
- zajistit pozvánky včetně návratek na členskou schůzi – termín do 20. 1. 2011 - splněno 
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 

 
3) Příprava a upřesnění programu členské schůze 

p.Josef  Teuer: 
Na členskou schůzi navrhuje tyto body: 
členy návrhové komise – pp. Daniel Procházka, Jan Kubný + doplnění z pléna 
Zpráva o činnosti za rok 2010–  přednese p. Dagmar Quisková 
Zpráva o hospodaření MAS – p. Daniel Procházka (místopředseda MAS) 
Zpráva KRK – p. Jindřich Koska (předseda KRK) 
Zpráva komise pro činnost žen a ml. lidí –  člen komise (p. Andreas Hahn) 
Zpráva komise pro zemědělce -  člen komise (p. Jan Hanzlík) 
Plán realizace SPL v roce 2011 – připraví a přednese pí. Dagmar Quisková 
Plán práce a rozpočtu na rok 2011 – připraví a přednese p. Josef Teuer 
Doplnění členů komise pro činnost žen a mladých lidí. 
Občerstvení na členskou schůzi a následný seminář zajistí p. Daniel Procházka.  
 



Programový výbor a KRK souhlasí.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
p. Josef Teuer 
 
Představil členům PV a KRK Plán práce a rozpočet na rok 2011 

- navrhl, aby se pro režijní náklady alokované pro činnost MAS ve výši 20% 
npožadovala úprava (procentické snížení), ale aby výše režijních nákladů zůstala 
na úrovni 20 % a nevyčerpané finance byly převedeny do roku 2012 – opatření 
IV.1.2., tak,  jak to umožňují nově upravená pravidla SZIF platná od 1. 1. 2011. 

- Tento návrh bude předložen členské schůzi. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4)  Projednání Hlášení o změně- ŘKF Bohuslavice, město Dolní Benešov 
pí. Dagmar Quisková: 
Předložila PV a KRK Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice a města Dolní Benešov. Obě 
Hlášení se týkají změny Žádosti o proplacení.  
ŘKF Sudice – posunutí termínu podání Žádosti o proplácení na 31. 3. 2011 
město Dolní Benešov – posunutí termínu podání Žádosti o proplácení na 31. 12. 2011 
 
 Programový výbor se seznámil s navrhovanými změnami a souhlasí se změnami. 
 
Programový výbor a KRK souhlasí.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
  
5) Diskuse 
p. Dagmar Quisková 
     Přítomné členy PV a KRK ve zkratce seznámila se změnami Pravidel IV.1.1.  Pravidel 
IV.1.2. – tyto budou platit od 13. kola Příjmu žádostí 
 
     Také upozornila přítomné členy, že veškeré Hlášení o změnách v projektech realizovaných 
z opatření IV.1.2. (nově i změna termínu podání Žádosti o proplácení) musí nejdříve schválit 
Místní akční skupina a až poté se předkládají na RO SZIF. 
 
p. Josef Teuer  

- informoval o konání Leaderfest, který se uskuteční 17. – 18. 5. 2011 ve Štramberku.. 
Navrhl jednodenní autobusový zájezd dne 17. 5. 2011. Bude předloženo na členské 
schůzi. 

- předložil podnět o přítomnosti všech členů (střídavá účast) na schůzích KS MAS, 
které se uskuteční vždy každé třetí úterý v lichých měsících 

- pozval zájemce, který by reprezentoval PV na Valné hromadě NS MAS ve Křtinách, 
která se koná 17. 3. 2011 

 
pí. Dagmar Quisková 

- informovala o školení – Využívání kulturních památek Hlučínska pro rozvoj 
cestovního ruchu, které proběhne po členské schůzi. Seznámila PV a KRK se 
programem a přednášejícími. 

- informovala PV o nutnosti vyhotovit do konce roku monitoring pro SZIF – 
Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 

 
 



 
 
 
6) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně ŘKF Sudice – změna termínu Žádosti o proplácení a Hlášení o změně 
město Dolní Benešov – změna termínu podání Žádosti o proplácení 
c) Návrh programu členské schůze včetně rozdělení úkolů 
d) Program semináře - Využívání kulturních památek Hlučínska pro rozvoj cestovního ruchu 
 
Programový výbor ukládá: 
pp. Dagmar Quiskové a Danielu Procházkovi: 
- zajistit průběh a občerstvení členské schůze a semináře 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
b) připravit návrhy možného dalšího financování MAS 
 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) Plán práce a rozpočet na rok 2011 
b) Zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2010 
c) Zprávu o činnosti za rok 2010 
 
 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
        Ing. Josef Teuer                                 Kurt Kocián                              Kristina Fojtíková 
 předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


