
Zápis z jednání mimořádného programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko 
které se uskutečnilo dne 8. 6.  2009  od 900h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:
PV:  pp. Josef Teuer, Jan Kubný,  Daniel Procházka,
        omluven: pp.  Lukáš Volný, Karel Krupa, Kurt Kocián, Karel Veverka
KRK: p. Kristína Fojtíková
Host: p. Jiří Krist – MAS Opavsko
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. Účast MAS Hlučínska na LEADER Festu
3. Účast zástupců MAS Hlučínska na školení v Praze k Pravidlům Mze 4.1.1.
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr
Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 4 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.  Daniela 
Procházku  a Kristínu Fojtíkovou.

 Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Účast MAS Hlučínska na LEADER Festu a pomoc při organizaci návštěvy území MAS 
Hlučínsko

p. Jiří Krist – MAS Opavsko:
- za KS MAS přednesl návrh programu celého LEADER Festu
- je to akce celého českého LEADERu, akce vyplývá z českého předsednictví EU
- podpora Mze
- pozvané jsou všechny LAG
- představa: účast širšího zastoupení MAS MS kraje
- pozvánka pro naší MAS: možnost prezentace obcí, ležící na území MAS Hlučínska
Upřesnění k programu:
čtvrtek – pozvánka na jarmark (tradiční výrobky nebo řemesla regionu). Vlastní stánek, postavení na 
nádvoří Červeného zámku bezplatně).
pátek – exkurzní den, pojede 5 autobusů do různých směrů na území MASek MS kraje. Autobusy a 
tlumočníci jsou zajištěni, na občerstvení se finančně podílí MAS Opavsko (100,-/osobu). 

p. Josef Teuer:
- po organizační stránce to není problém
- problém finanční podíl MAS Hlučínska
- MAS Hlučínsko nebude financovat akci a ani doprovodného pracovníka

p. Jiří Krist:
- zástupce za MAS Hlučínsko není důležitý při účasti na exkurzi



p. Josef Teuer:
- bez zástupce MAS Hlučínska celá akce nevyzní jako prezentace MAS Hlučínsko

p. Kristína Fojtíková
- otázka zní, zda se chceme zúčastnit nebo ne. Poptat se mezi členy MAS Hlučínska, zda by se mohl 
této akci věnovat. Navrhuje sebe. 
- dotaz na p. Krista – možnosti výše dofinancování akce

p. Daniel Procházka
- požádal o upřesnění programu p. Krista
- navrhuje účast starostů při exkurzi na území dané obce pro vlastní prezentaci

p. Jiří Krist
- odpověď na dotaz p. Procházky: budou-li členové MAS nebo podnikatelé z území působnosti MAS 
prezentovat své výrobky na „Jarmarku“, obdrží od MAS Opavsko poplatek na částečnou úhradu 
nákladů ve výši 2 000,- korun (lze je pak využít na vstupní poplatky MAS na Leaderfest)

p. Dagmar Quisková
- dotaz na p. Krista, zda účastníci mají zajištěn po návratu do Hradce nad Moravicí oběd

p. Jiří Krist
- účastníci dostanou sebou balíčky

p. Dagmar Quisková
- v tomto případě navrhuje zrušení balíčků a zajištění oběda MAS Hlučínsko (účastníci nejedou daleko 
od Hradce, balíčky nejsou až tak aktuální)

p. Jiří Krist
- projedná tuto možnost s ostatními realizátory akce. Ale přislíbil, že tato možnost je reálná. Výše 
financování 100,-/účastníka zájezdu. Celkem by to tedy bylo 200,-/účastníka zájezdu: občerstvení a 
oběd.
- požadavek na MAS Hlučínsko: do 12. 6. 2009 zaslat na adresu manažerky MAS Opavsko itinerář 
jednodenní exkurze.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Účast zástupců MAS Hlučínska na školení v Praze k Pravidlům Mze 4.1.1.
p. Josef Teuer
- na mail MAS Hlučínska přišla pozvánka na školení, které souvisí s Realizací Leader+ (4.1.1.).
Školení se koná v Praze, 11. 6. 2009. Přihlášení jsou 2 účastníci (pp. Teuer, Quisková).
Do dnešního dne však nepřišlo oficiální stanovisko ani Mze ani SZIF o zařazení MAS Hlučínska do 
čerpání programu LEADER+. P. Teuer volal na Mze, kde mu slíbili dát zprávu o průběhu. 
Nedojde-li tato zpráva – oficiální stanovisko o zařazení naší MAS, nahlášení účastníci do Prahy 
nepojedou. Jsou to vysoké finanční náklady bez záruky vrácení (v případě výběru naší MAS do 
programu LEADER+ jsou tyto náklady uznatelné pro financování z 4.1.1.).

4) Diskuse
Přítomni členové navrhli trasu a kontaktovali zástupce obce pro exkurzi.

5) Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje: 
 a) Účast MAS Hlučínska na akci LEADER Fest
Programový výbor  ukládá:
p. Dagmar Quiskové: 
a) poslat přihlášku na akci LEADER Fest



b) zpracovat itinerář exkurze k akci LEADER Fest do tabulky
c) oslovit zájemce o účast na jarmaku při příležitosti LEADER Festu
p. Josef Teuer:
a) zpracovanou tabulku rozeslat všem osloveným reprezentantům, na jejichž území proběhne exkurze
b) zajistit zaslání zpracovaného itineráře manažerce MAS Opavsko
c) zajistit oficiální stanovisko Mze o výsledkovém řízení pro zařazení naší MAS do LEADER+

Ing. Josef Teuer                    Daniel Procházka                              Kristína Fojtíková
předseda MAS ověřovatel ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková


