
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se 
uskutečnilo dne 9. 3. 2010  od 900h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV:  pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Pavla Mrázková, Petr Kozák 
        omluven: p.  Jan Kubný 
KRK: p. Petr Halfar 
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. Seznámení s Výzvou č. 2 
4. Informace o školení SZIF 
5. Valná hromada NS MAS 
6. KRK a plán kontrol 
7. Nákup kancelářského vybavení 
8. 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. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu p. Petra Halfara a p. 
Petra Kozáka. 
 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:  
a) provést změnu na ROSZIF do doplnění člena v Hodnotící a výběrové komise (dle Pravidel IV1.1.1.) 
- splněno 
b) provést změnu ve Fiších dle schváleného bodu 5-splněno 
nově: 
a) upravit plánovaný rozpočet režijních výdajů z dotace PRV, osa IV. LEADER na výši 10 % (zvýšení 
kódu 010 – propagace MAS)-splněno 
b) v měsíci lednu předložit plánovaný rozpočet na RO SZIF - splněno 
c) zajistit místo konání členské schůze v součinnosti s MÚ Hlučín - splněno 
všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko – úkol trvá 
 
3) Seznámení s Výzvou č. 2 
 
p. Dagmar Quisková: 
informovala o Výzvě č.2/2010 – Výzva byla předložena na CP SZIF a také již je schválená. Výzva 
bude vyhlášena 22. 3. 2010. Příjem Žádostí bude probíhat od 15. 4. do 29.4. do 12.00. Budou 
vyhlášené fiche č. 1,3,4,5,6,7. 
 
Programový výbor uložil manažerce p. Dagmar Quiskové kromě zveřejnění Výzvy také zaslat 
informaci o vyhlášení Výzvy č. 2 všem starostům obcí na území MAS Hlučínsko. Programový výbor 
se usnesl na pořádání školící akce pro žadatele z Výzvy č. 2. Školení proběhne v objektu Hoštická a.s. 
a zajistí ho p. Dagmar Quisková. Datum je předběžně stanoven v týdnu od 22. 3. do 26. 3. 2010. 



Programový výbor se usnesl, že pro zhodnocení příjatých Žádostí z Výzvy č. 2/2010 se sejde dne 29. 
4. v 14.00. 
Programový výbor došel k závěru, že pro snadnější organizaci schvalovacích procesů v MAS, by bylo 
vhodné doporučovat žadatelům vyúčtování projektů vždy k poslednímu dni sudého měsíce. Ukládá p. 
Dagmar Quiskové toto doporučení sdělit při školení žadatelů. 
Programový výbor a KRK souhlasí s navrženými aktivitami pro Výzvu č. 2. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Školení pro zástupce MAS 
 
p. Josef Teuer: 
MAS Hlučínsko obdrželo pozvánku na společné školení pracovníků RO SZIF a MAS na úrovni NUTS 
2. Pro náš region je určen datum 23. 3. 2010. Navrhuje, aby se školení zúčastnily: pp. Dagmar 
Quisková a Petra Tomíčková (žena na MD, na DPP provádí pomoc při administraci Žádostí) 
Programový výbor a KRK souhlasí. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) Valná hromada NS MAS 
  
p. Josef Teuer: 
Dne 16. 3. se koná v Mělníku valná hromada NS MAS. Předseda p. Teuer vznesl dotaz na členy PV, 
kdo by se spolu s p. Dagmar Quiskovou mohl nebo chtěl této akce zúčastnit. K účasti se přihlásila p. 
Pavla Mrázková. PV ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit zaslání přihlášky a p. Josefu Teuerovi 
zaplatit vložné (300,-/osobu). 
Programový výbor souhlasí s účastí pp. Pavly Mrázkové a Dagmar Quiskové na valné hromadě NS 
MAS. 
 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) KRK a plán kontrol 
 
p. Petr Halfar: 
Představil PV plán kontrol KRK při realizaci projektů z Výzvy č. 1. Každá realizace bude ve svém 
průběhu kontrolována minimálně 1x. Další kontrola proběhne spolu se zástupci RO SZIF. 
Programový výbor schvaluje plán kontrol KRK. KRK obdržela formuláře k provedení kontroly 
realizace projektů. 
Programový výbor souhlasí s navrženým plánem kontrol. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
7) Nákup kancelářského vybavení 
 
p. Josef Teuer: 
Informoval PV o zakoupení fotoaparátu pro potřeby MAS Hlučínsko. Fotoaparát bude použit rovněž 
při provádění kontrol realizace projektů. 
Programový výbor souhlasí se zakoupením fotoaparátu. 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
8. Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) účast pp. Pavly Mrázkové a Dagmar Quiskové na valné hromadě NS MAS 
c) navržený plán kontrol realizace projektů z Výzvy č. 1/2009 
d) zakoupení fotoaparátu pro potřeby MAS Hlučínsko 
Programový výbor  ukládá: 
p. Dagmar Quiskové:  
a) zajistit vyhlášení Výzvy č. 2 na webových stránkách MAS Hlučínsko 
b) zaslat odpovídající informace o Výzvě č. 2/2010 všem starostů obcí na území MAS Hlučínska 
c) zorganizovat školení pro žadatele Výzvy č. 2/2010 



d) účast na školení RO SZIF dne 23. 3. (spolu s p. Petrou Tomíčkovou) 
e) zaslat přihlášku na valnou hromadu NS MAS 
p. Josefu Teuerovi: 
a) zaplatit vložné za účastníky valné hromady NS MAS 
trvá - všem členům PV: 
a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko 
Programový výbor  pověřuje: 
pp.Pavlu Mrázkovou a Dagmar Quiskovou: 
a) reprezentací MAS Hlučínsko na VH NA MAS 
Programový výbor  bere na vědomí: 
a) souhlas CP SZIF – oznámení o schválení výzvy a konečné znění Výzvy č. 2/2010 
 
  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
        Ing. Josef Teuer                                 Petr Halfar                                    Petr Kozák 
 předseda MAS                                      ověřovatel                                    ověřovatel 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


