Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko,
která se uskutečnila dne 9. 2. 2010 od 9:00 hod. v salónku Kulturního domu
v Hlučíně
___________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Úvod
2. Volba volební a mandátové komise, návrhové komise
3. Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2009
4. Zpráva o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2009
5. Zpráva kontrolní a revizní komise
6. Hodnocení realizace SPL po prvním roce činnosti
7. Zpráva komise pro činnost žen a mladých lidí
8. Zpráva komise pro zemědělce
9. Plán realizace SPL v roce 2010
10. Plán práce a rozpočtu na rok 2010
11. Volby zástupců do orgánů MAS Hlučínsko
- programový výbor
-kontrolní a revizní komise
-doplnění členů do hodnotící a výběrové komise
12. Diskuse
13. Zpráva volební a mandátové komise o průběhu a výsledku voleb
14. Usnesení a závěr
___________________________________________________________________
Ad 1.
Předseda MAS p. Josef Teuer přivítal všechny přítomné členy Místní akční skupiny
Hlučínsko i významné hosty.
Ad 2.
Jako členové návrhové komise byli zvoleni p. Kubný, p. Volný a p. Ostárek.
Jako členové volební komise byli navrženi p. Procházka, p. Hanzlík a p. Fojtíková.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi p Procházka a p. Kubný
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 3.
Zprávu o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2009 přednesl Ing. Josef Teuer.
Ad 4.
Zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2009 přednesl Ing. Josef Teuer.
Ad 5.
Předseda Kontrolní a revizní komise Jindřich Koska seznámil přítomné se Zprávou kontrolní
a revizní komise, která v roce 2009 pracovala v omezeném složení.
Jednání Kontrolní a revizní komise se přes urgence nezúčastňoval Ing. Josef Hájek. Bylo
konstatováno, že Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu celkového hospodaření Místní
akční skupiny Hlučínsko.
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Účetnictví pro potřeby MAS Hlučínsko je zajišťováno smluvně paní Dworzákovou z Hoštické
a.s.
Dva členové MAS Hlučínsko nezaplatili v roce 2009 členské příspěvky (Marie Ziranková,
Inge Diatková).
Bližší informace k půjčce na provozní výdaje Místní akční skupiny Hlučínsko od Hoštické a.s.
podal Ing. Teuer.
Ad 6.
Dokument s názvem Vyhodnocení SPL po prvním roce realizace předložila všem přítomným
paní Quisková.
K jeho obsahu nebyly vzneseny připomínky.
Ad 7.
Se zprávou Komise pro činnost žen a mladých lidí seznámil přítomné Ing. Andreas Hahn.
Ad 8.
Zprávu Komise pro zemědělce přednesl Ing. Hanzlík.
Ad 9.
Plán realizace SPL v roce 2010 přednesla Dagmar Quisková.
Seznámila přítomné mimo jiné s tím, že výzva vyhlášená v roce 2010 se bude týkat oblastí
podpory (fichí) 1, 3, 4, 5, 6 a 7 dle Strategického plánu Leader vypracovaného pro potřeby
MAS Hlučínsko.
Ad 10.
S plánem práce a rozpočtu na rok 2010 seznámil přítomné Ing. Teuer.
MAS Hlučínsko se zúčastní Setkání s podnikateli, které organizuje Sdružení obcí Hlučínska
v dubnu 2010. V průběhu roku budou realizovány projekty 1. kola výzvy a bude vyhlášeno
2. kolo výzvy. Dle potřeby se bude scházet Programový výbor MAS a na jeho jednání budou
zváni také členové Kontrolní a revizní komise.
V plánu je účast na schůzkách Krajské sítě MAS, která byla zřízena v roce 2009.
MAS Hlučínsko bude spolupracovat na přípravě projektu s LGD Plaskowyź Dobrej Ziemi
Bylo navrženo, aby členské příspěvky na rok 2010 byly ponechány v současné výši, tedy
5.000 Kč/člen.
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 11.
Členská schůze byla usnášeníschopná. Přítomno bylo 11 členů, 1 zplnomocnil k hlasování
svého zástupce.
Žádný návrh na doplnění volební listiny nebyl vznesen.
a) Programový výbor
Hlasování o složení Programového výboru ve složení Kubný Jan, Mrázková Pavla, Teuer
Josef, Volný Lukáš, Kocián Kurt, Kozák Petr a Procházka Daniel proběhlo s následujícím
výsledkem:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Kontrolní a revizní komise
Jako nový člen Kontrolní a revizní komise byl navržen Petr Halfar, starosta obce Sudice.
Pro složení Kontrolní a revizní komise v podobě: Koska Jindřich, Fojtíková Kristina, Halfar
Petr se přítomní členové vyslovili takto:
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PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

c) Hodnotící a výběrová komise-doplnění komise
Do hodnotící a výběrové komise byl za neveřejný sektor navržen pan Josef Ševčík.
K jeho zvolení do funkce člena Hodnotící a výběrové komise se přítomní vyslovili takto:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Veřejný sektor zastoupí v Hodnotící a výběrové komisi pan Jaroslav Smolka, starosta obce
Vřesina u Hlučína. Pro jeho zvolení do funkce se vyslovili všichni přítomní členové MAS
Hlučínsko.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ad 12.
V diskusi zazněly následující příspěvky:
1. Paní Danuta Świec ve svém příspěvku představila projekt, který LGD Plaskowyź
Dobrej Ziemi plánuje realizovat ve spolupráci s MAS Hlučínsko v roce 2010-2011.
2. Ing. Teuer se zapojil do diskuse s požadavkem adresovaným starostům obcí a měst,
aby podávali informace o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko ve svých obecních
zpravodajích.
3. Pan Kotlář, starosta obce Hať, požádal o zpracování informačního materiálu, který by
byl v obecních zpravodajích zveřejněn.
4. Pan Ing. Jaroslav Baránek, zástupce AZV Opava informoval o změně webových
stránek Ministerstva zemědělství České republiky - www.eagri.cz.
5. Místostarosta obce Kobeřice, p. Hubert Jašek se zajímal o to, jakou roli hraje počet
obyvatel při podání žádosti o dotaci z MAS Hlučínsko.
Ad 13.
Ing. Kristina Fojtíková podala informaci o průběhu a výsledcích voleb do Programového
výboru, Kontrolní a revizní komise a Hodnotící a výběrové komise. (viz. bod programu č. 11)
Ad 14.
Pan Kubný přednesl návrh na znění usnesení z členské schůze MAS Hlučínsko:
Členská schůze MAS bere na vědomí:
- zprávu o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2009
- Vyhodnocení SPL po 1. roce realizace
- Zprávu komise pro činnost žen a mladých lidí
- Zprávu komise pro zemědělce
- Plán realizace SPL v roce 2010
schvaluje:
- volbu volební a mandátové komise, ověřovatele zápisu
další spolupráci s LGD Plaskowyź Dobrej Zemi
- členský příspěvek na rok 2010 ve stávající výši 5.000 Kč
- vyloučit dva členy pro neuhrazení členských poplatků
- zprávu Kontrolní a revizní komise
- zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2009
- plán práce a rozpočtu na rok 2010
- volbu členů programového výboru
- volbu členů kontrolní a revizní komise
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-

volbu členů pro doplnění hodnotící a výběrové komise

ukládá:
- realizovat činnost MAS Hlučínsko dle plánu práce
- připravit informační materiál do obecních zpravodajů
PRO: 12

PROTI: 0

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

ZDRŽEL SE: 0

Daniel Procházka
ověřovatel

Zapsala:
Michaela Žurková
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Jan Kubný
ověřovatel

