
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se 
uskutečnilo dne 7. 7.  2009  od 900h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:
PV:  pp. Josef Teuer, Jan Kubný,  Daniel Procházka, Lukáš Volný, Kurt Kocián
        omluven: pp.  Karel Krupa, Karel Veverka
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. Vyjádření k variantám financování L+ (MZe)
3. Návrh na tvorbu rozpočtu II. etapy L+ (SZIF)
4. Návrh na výběr fichí pro 8. kolo PRV
5. Usnesení a závěr
Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 5 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 
Lukáše Volného.

 Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Vyjádření k variantám financování – čerpání alokace

p. Dagmar Quisková:
- seznámila PV se situací, která byla probíraná na jednání v Praze 26.6. – jedná se o systém čerpání 
alokace financí, které byly uvolněny pro skupinu MAS s názvem 32+. 
- k tomuto problému zaslalo MZe písemný dotaz všem těmto MAS a ty mají písemně vyjádřit své 
stanovisko k systému čerpání (každá MAS se má vyjádřit k jednotlivým variantám, a to formou 
uvedení jejich pořadí od nejpřijatelnější k nejméně vhodné).

Varianty financování:
1. Rovnoměrná 2. Zrychlená sestupná 3.Rovnoměrná zkrácená

2009 100 % 100% 100%
2010 100 % 130% 200%
2011 100% 130% 200%
2012 100% 70% 0
2013 100% 70% 0

Po jednání PV sestavil pořadí přijatelných variant :
1. (nejpřijatelnější pro MAS Hlučínsko) varianta č. 2
2. varianta č. 1
3. varianta č. 3

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0



3) Návrh na tvorbu rozpočtu II etapy – část režijní náklady
p. Josef Teuer
- seznámil PV s návrhem - čerpání režijních nákladů ve výši 15 %.
PV se dohodl a pověřil sestavením rozpočtu manažerku MAS, přičemž režijní náklady na realizaci 
SPL budou pod 15%. Kontrolou sestavení rozpočtu je pověřen předseda MAS. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Návrh na výběr fichí pro 8. kolo
PV se po projednání rozhodl, že budeme-li mít včas podepsanou Dohodu o realizaci SPL a budeme-li 
vyhlašovat výzvu v 8. kole PRV – bude se jednat o fiche č.1, č.3. a č.7.
Vzhledem k plánované částce na pokrytí projektů % rozdělení bude:
fiche č. 1- 40%, fiche č. 3- 40 %, fiche č. 7-20%.
Dále PV navrhuje změnu pro tyto fiche, a to ve výši maximální dotace:
fiche č. 1 – (min. 100 000 - beze změn) maximálně 600 000,-
fiche č. 3 – (min. 50 000 – beze změn) maximálně 500 000,-
fiche č. 7 – (min. 50 000 – beze změn) maximálně 500 000,-
Hlášení o změnách provede manažerka MAS.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

p. Dagmar Quisková:
- informovala PV o metodice změn ve fichích, které byly zaslány MZe. Fiche jsou nyní aktualizovány 
SZIF, Hlášení o změnách lze provést až po aktualizaci a pak je lze vyvěsit na web.

5) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje: 
 a) sestavený žebříček variant financování
b) změny ve fichích č. 1,3 a 7 v maximální výši dotace na projekt
Programový výbor  ukládá:
p. Dagmar Quiskové: 
a) poslat informaci o rozhodnutí čerpání alokace na MZe
b) zpracovat rozpočet II. etapy 
c) zpracovat Hlášení změn ve fichích po zaslané aktualizaci
d) oslovit veřejnost v souvislosti s přípravou projektů zvolených fichí
e) spolu s předsedou MAS připravit podklady nutné pro podpis Dohody realizace SPL
p. Josefovi Teuerovi:
a) zkontrolovat vytvořený rozpočet II. etapy
b) zajistit doručení zpracovaného rozpočtu na CP SZIF v daném termínu
c) spolu s manažerkou MAS připravit podklady nutné pro podpis Dohody realizace SPL

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

        Ing. Josef Teuer                                 Kurt Kocián                                       Lukáš Volný
předseda MAS ověřovatel ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková


