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Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2010 

      

 Velkou zásluhu na organizaci a bezproblémovém fungování našeho sdružení má Programový výbor. 
Kromě pravidelných jednání se scházel také operativně, když bylo potřeba vyřešit některé urgentní 
záležitosti. K bezkonfliktní činnosti rovněž přispěla aktivita kontrolní a revizní komise, jež se přímo 
účastnila všech dění jako pozorovatelé. 

Naše činnosti Vám přiblížíme podrobněji a chronologicky: 

Leden 2010  

- PV se zabýval přípravou Členské schůze a voleb      

Únor 2010 

- Programový výbor připravil členskou schůzi, která proběhla 8. února v salónku KD Hlučín. Na 
členskou schůzi byli rovněž pozvání jako hosté naši polští partneři. 

- souladu s Pravidly IV.1.1. proběhly volby do řídících orgánů MAS Hlučínsko 

-  nově zvolení členové Programového výboru se sešli po ukončení členské schůze, aby zvolili 
ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy MAS Hlučínsko. 

Předsedou byl pan Josef Teuer (neveřejný sektor) 
1. místopředsedou byl zvolen pan Daniel Procházka (veřejný sektor) 
2. místopředsedou byl  zvolen pan Jan Kubný (neveřejný sektor) 
  

Březen 2010 

- seznámení PV s Výzvou č.2/2010 – Výzva byla předložena na CP SZIF a také již byla 
schválená. Výzva byla vyhlášena 22. 3. 2010. Příjem Žádostí probíhal od 15. 4. do 29. 4. Byly 
vyhlášené fiche č. 1,3,4,5,6,7. 

- MAS Hlučínsko obdržela pozvánku na společné školení pracovníků RO SZIF a MAS na 
úrovni NUTS 2. Pro náš region byl určen datum 23. 3. 2010. Školení se zúčastnila p. 
Quisková. 
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- dne 16. 3. se konala v Mělníku valná hromada NS MAS. K účasti se zúčastnila p. Quisková  a 
za PV p. Mrázková 

-  KRK představila plán kontrol při realizaci projektů z Výzvy č. 2. Každá realizace bude ve 
svém průběhu kontrolována minimálně 1x. Další kontrola proběhne spolu se zástupci RO 
SZIF. Programový výbor plán kontrol KRK schválil.  

- Byl zakoupen fotoaparát pro potřeby MAS Hlučínsko. Fotoaparát bude používán rovněž při 
provádění kontrol realizace projektů. 

Duben 2010 

- od 15. dubna probíhal nábor Žádostí z Programu rozvoje venkova, osa IV., opatření 1.2. Nábor 
skončil dne 29. dubna ve 12hod. a ihned se sešel Programový výbor, aby se seznámil se 
zaevidovanými Žádostmi.  

- Členové PV byli seznámili s podanými Žádostmi o dotaci z PRV, osa IV., opatření IV.1.2.Ve 
3 fichích  bylo přijato 23 Žádostí. 

- Počet žádostí podle fichí: 

Fichi 1 – 1 žádost 

Fiche 3 – 13 žádostí 

Fiche 4 – 0 

Fiche 5 – 0 

Fiche 6 – 0 

Fiche 7 – 9 žádostí 

- finanční alokace pro fiche ve Výzvě č. 2 byla celkem 6 079 631Kč.  

Programový výbor se rozhodl změnit alokované výše v jednotlivých fichích, protože byl silný 
převis ve fichi 3 a 7 a žádní zájemci ve fichích 4,5, a 6.  

Po jednání členů PV se členové shodli na přerozdělení alokované finanční částky na rok 
2010: 

F1 – alokovaná částka zůstala ve výši 1 žádosti 

F3+7 – pro tuto výši byl výpočet: alokovaná částka- F1, rozdělení v poměru 13:9 (podle 
počtu podaných Žádostí). Po hodnocení a výběru Žádostí je možný menší přesun finančních 
zdrojů mezi F3 a F7 tak, aby došlo k pokrytí potřeb celých projektů, mimo ohodnocené 
Žádosti na možném posledním místě vhodného pro výběr.  
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-   PV a RK se seznámila s  navrženým banerem, pro propagaci MAS Hlučínska. Grafickou 
úpravu a výrobu zajistil pan Pavera, starosta Bolatic. Návrh vznikl ve spolupráci 
s manažerkou MAS Hlučínsko.  

 

   

podané žádosti ve Výzvě 2 

 

Fiche % Kč počet požadovaná dotace 

proti plánu +/- v 

Kč 

F1 30 1823889 1 434000 1389889 

F3 27 1641500 13 6186826 -4545326 

F4 3 182389 0 0 182389 

F5 5 303982 0 0 303982 

F6 30 1823889 0 0 1823889 

F7 5 303982 9 4586817 -4282835 

  

6079631 

 

11207643 -5128012 

      Květen 2010 

- dne 17. května proběhlo školení členů hodnotící a výběrové komise pro hodnocení Žádostí ve 
Výzvě č. 2. Členové podepsali etický kodex pro hodnocení fichí s vyloučením těch, které jsou 
součástí jejich střetu zájmu. Členové si pak zvolili ze svého středu předsedu pro hodnocení 
Výzvy č. 2 – paní Kateřinu Kasparovou.  

-  k hodnocení a výběru Žádostí se sešli členové Hodnotící a výběrové komise 31. května a 1. 
června v Kravařích. Pod vedením předsedkyně komise paní Kateřiny Kasparové odvedli 
profesionální práci. 

Červen 2010 

- Programový výbor se na svém jednání dne 15. 6. podrobně seznámil s výsledky hodnocení a 
výběru Žádostí a souhlasil se závěry hodnotící a výběrové komise.  

-  hodnocené a vybrané Žádosti pro dotaci z Programu rozvoje venkova osa IV., opatření IV. 1. 
2. byly ve stanoveném termínu předloženy ke kontrole a následnému vyhodnocení na RO SZIF 
v Opavě.  
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- Naše partnerská MAS – LGD PłaskowyŜ Dobrej Ziemi pořádala ve dne 24. -25. 6 2010 na 
svém území setkání LGD. Název konference byl: Dobré praktiky činnosti LAGs. Konference 
byla spolufinancována z prostředků EU, program PROW (náš PRV). Naše MAS obdržela 
pozvánku pro účast na této konferenci s navrženým termínem pro možnost vlastní prezentace. 
Konference se zúčastnili ing. Teuer a p. Quisková 

- KRK předložila programovému výboru zprávy o provedených kontrolách.  

- PV schválil objednávku propagačních předmětů -100ks hrníčků a 100ks tužkovníků z 
chráněných dílen Charita Hlučín 

Červenec 2010 

- v měsíci červenci proběhla v naší Místní akční skupině kontrola. Pro postup kontroly byl 
vyplněn dotazník a zástupci MZe, CP SZIF a NS MAS na základě tohoto vyplněného 
dotazníku provedli kontrolu. Dle výsledku kontroly byla naše MAS zařazena ve čtyř bodové 
stupnici (A,B,C,D) do skupiny B (druhá nejlepší). 

Srpen 2010  

- na RO SZIF proběhla administrativní kontrola předložených a schválených Žádostí. Po opravě 
mírných nedostatků byly všechny Žádosti postoupeny k závěrečnému hodnocení na CP SZIF.  

- PV a KRK byly předloženy závěrečné zprávy a hodnocení 3 realizovaných projektů. Byly 
podány tři Žádosti o proplacení: 

obec Sudice – fiche č. 3 

obec Rohov -  fiche č. 3 

Hoštická a.s. – fiche č. 1 
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obec Sudice - Rekonstrukce ulice Hlavní v Sudicích - I.etapa 

 

Hoštická a.s. - Rekonstrukce střechy skladu obilí a výměny omítky skladu obilí 

 

Září 2010 

- PV a KRK projednali Hlášení o změnách v projektech obcí Sudice a Darkovice. 
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Říjen 2010 

- PV schválil výrobu na další propagační předměty – kalendáře na rok 2011 a deštníky. 

 

Pro získání fotografického materiálu byly osloveny všechny obce Hlučínska a z došlých fotografií 
byly vybrány na základě kvality ty fotografie, které dokumentovaly život pravidelných kulturně-
společenských a sportovních aktivit. 

- PV a KRK projednali a schválili Žádost o proplacení – obec Darkovice a Hlášení o změně 
projektu obce Bohuslavice. 

 

 

obec Darkovice - Parková úprava veřejného prostranství ve sportovně-rekreačním areálu v obci 
Darkovice 

 

- PV rozhodl o úpravě kanceláře. Kancelář byla zvětšena přebudováním a vybavena funkčním 
kancelářským nábytkem.  

-  

Listopad 2010 

- PV a KRK schválili Žádost o proplacení – město Kravaře a obec Bohuslavice. 
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město Kravaře - Výměna oken v budově bývalého kláštera sester Božího srdce v Kravařích 

 

- PV vybral dodavatele kancelářského nábytku pro kancelář MAS na základě předložených 
nabídek.  

- PV a KRK byli seznámeni s alokací na rok 2011 v opatření IV. 1. 1. a s navrhovanými 
změnami, které budou platit pro tuto osu v roce  

 Prosinec 2010 

- na svém posledním jednání roku 2010 PV projednal a schválil plán rozpočtu na rok 2011 
včetně rozpočtu režijních výdajů podle jednotlivých etap. 

- byla dokončena rekonstrukce kanceláře a současně byl upraven i nájem dle metrů čtverčních 
užívané plochy  

- PV a KRK odsouhlasili Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice  

- PV začal s přípravou Členské schůze na únor 2011  

 


