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Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko, 

která se uskutečnila dne 28. 2. 2012 od 9:00 hod. v sále Obecního úřadu v Bohuslavicích 
___________________________________________________________________ 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Úvod 
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise  
3. Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 20101 
4. Zpráva o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2011  
5. Zpráva kontrolní a revizní komise  
6. Evaluace MAS 
7. Hodnocení realizace SPL po třetím roce činnosti  
8. Zpráva komise pro činnost žen a mladých lidí  
9. Zpráva komise pro zemědělce 
10. Propagace a prezentace MAS 
11. Aktualizace Strategického plánu Leader 
12. Plán realizace SPL v roce 2012 
13. Plán práce a rozpočtu na rok 2012  
14. Doplňující volby do Programového výboru a do komise zemědělců 
15. Diskuse   
16. Usnesení a závěr 
___________________________________________________________________ 
 
1. Úvod 
     Předseda MAS Hlučínsko p. Josef Teuer a starosta obce Bohuslavice p. Kurt Kocián 
přivítali všechny přítomné členy Místní akční skupiny Hlučínsko, hosty a zástupce LGD 
Plaskowyz Dobrej Ziemi. 
      
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise  
Návrh do komisí: 
Návrhová komise a volební komise: pp. Alfons Laňka a Petr Kozák 
Mandátová komise: pp. Daniel Procházka a Jan Kubný 
 
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pp. Josef Slivka a Petr Halfar. 
Jako zapisovatel zápisu byla navržena p. Petra Tomíčková. 
 
Schválení: 
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 
  
3. Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2011  
Zprávu o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2011 přednesla p. Dagmar Quisková. 
 
4. Zpráva o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2011 
Zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2011 představil p. Daniel Procházka. 
 
5. Zpráva kontrolní a revizní komise  
Se Zprávou kontrolní a revizní komise seznámil přítomné předseda Kontrolní a revizní 
komise p. Jindřich Koska.  
Kontrolní a revizní komise se scházela ke svému jednání nepravidelně. Členové Kontrolní a 
revizní komise se zúčastňovali jednání Programového výboru. Komise podané Žádosti a 
realizaci podpořených projektů, provedla kontrolu celkového hospodaření MAS Hlučínsko. 
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Bylo zkontrolováno vedení účetnictví, kontrola přijatých a vydaných faktur, pokladny, knihy 
pohledávek a závazků, peněžní deník, bankovní výpisy a inventurní seznam majetku. K 31. 
12. 2011 zaplatilo členský příspěvek 18 členů, 1x byla zaslána výzva k povinnosti úhrady 
členského příspěvku. 
 
6. Evaluace MAS 
S evaluací Strategického plánu Leader seznámila přítomné členy p. Dagmar Quisková. 
K závěrům, které bylo součástí evaluace, nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
7. Hodnocení realizace SPL po třetím roce činnosti 
Vyhodnocení SPL po třetím roce realizace předložila přítomným p. Dagmar Quisková. 
K obsahu Vyhodnocení SPL po třetím roce realizace nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
8. Zpráva komise pro činnost žen a mladých lidí 
Zprávu komise pro činnost žen a mladých lidí přednesl p. Andreas Hahn. 
 
9. Zpráva komise pro zemědělce 
Zprávu komise pro zemědělce přednesla pí. Kristina Fojtíková. 
 
10. Propagace a prezentace MAS  
Se zprávou Propagace a prezentace MAS seznámil přítomné p. Josef Teuer. Představil také 
plán propagace na rok 2012. 
 
Dotaz vznesený k bodu 10: 
p. Pavel Kotlář, obec Hať – Jak se preferenční kritéria ve fichích promítnou do výběru a do 
hodnocení Žádostí. Jakým způsobem se obce mají prezentovat. 
p. Josef Teuer, MAS Hlučínsko – základní bodování bude stejné. Momentálně se stává, že 
projekty mají stejný počet bodů a hodnotící a výběrová komise je nucena provádět volbu 
určitých Žádostí.  Proto se Programový výbor rozhodl doplnit preferenční kritéria, která 
podporují prezentaci a propagaci a můžou přinést rozlišené bodové ohodnocení. Proč tedy 
nevyzvednou ty, kteří propagují MAS Hlučínsko a celý region Hlučínska. Pokud se tento 
způsob neosvědčí, je možno jej pro příští Výzvu upravit. 
p. Pavel Kotlář, obec Hať – Pokud se neosvědčí tak je jeden rok ztracený. 
p. Dagmar Quisková – MAS Hlučínsko se účastní různých akcí, ale ne všichni zástupci 
regionu projevují zájem se propagačních akcí účastnit. Bodovací kritérium za propagaci a 
prezentaci je pouze jeden ze čtrnácti hodnotících bodů. Hodnotící a výběrová komise může 
podat návrh Programovému výboru na úpravu, pokud uzná za vhodné. 
Vyzvedla možnost propagovat akce nejen mimo české území, ale také v Polsku.  
p. Pavel Kotlář, obec Hať – Nevíte, jakým způsobem žijí příhraniční obce.  
Quisková – Právě pro zviditelnění života pohraničních obcí se Programový výbor rozhodl, pro 
tuto formu hodnocení. Pro doložení bude stačit přiložit k Žádosti čestné prohlášení žadatele, 
fotodokumentaci, program nebo pozvánku, která bude důkazem propagace regionu a/nebo 
MAS Hlučínsko na akcích konaných v ČR i v Polsku. 
 
11. Aktualizace Strategického plánu Leader 
Přítomné členy s aktualizací Strategického plánu Leader seznámila pí. Quisková.  
K navrženému znění SPL nevznesli přítomni žádné doplňující informace. 
Hlasování pro aktualizaci SPL: 
 
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
12. Plán realizace SPL v roce 2012 
Paní Quisková seznámila přítomné s dokumentem Plán realizace SPL v roce 2012 včetně 
předpokládaného harmonogramu Výzvy č. 4 v roce 2012. 
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Informovala přítomné o změnách v Metodice pro tvorbu fichí. Sdělila, že nově můžou žádat o 
dotace příspěvkové organizace obcí. 
 
Aktualizované fiche budou zveřejněny na webových stránkách MAS Hlučínsko až po platné 
aktualizaci a schválení změn CP SZIF Praha. 
 
13. Plán práce a rozpočtu na rok 2012 
Plán práce a rozpočtu na rok 2012 představil přítomným předseda sdružení Ing. Josef Teuer.  
Proti Plánu práce a rozpočtu na rok 2012 nebylo vzneseno námitek. 
 
14. Doplňující volby do Programového výboru a do komise zemědělců: 
a) Návrh na doplnění Programového výboru:  
podnikatelský sektor: p. Josefa Slivka (Agroland s.r.o). 
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 
 
b) Návrh na doplnění komise zemědělců: 
p. Alfons Laňka (SHR)  
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 
 
15. Diskuse 
V diskusi zazněly následující příspěvky: 

 
1) p.Herbert  Pavera, Bolatice – Pozdravil přítomné členy a hosty Členské schůze.  
Pozval přítomné zemědělce na již 5. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci 
podnikatelské a zemědělské veřejnosti z regionu Hlučínska, které se bude konat 11. dubna 
v Kravařích. Poprosil přítomné zemědělce, aby promysleli, zda má smysl podpořit ze strany 
měst a obcí farmářské trhy. Zvážit možnost konání farmářských trhů třeba 2x do roka, kde by 
se prezentovali zemědělci se svými produkty.  
Zmínil, že změny v SPL mohli obdržet všichni ne pouze členové. 
Poděkoval Programovému výboru, komisím, předsedovi a pí. Quiskové. Poděkoval ji za 
vzorné vedení MAS Hlučínsko. Díky její práci přicházejí dotační peníze pro náš region. 
 
 2)  p. Dagmar Quisková, MAS Hlučínsko 
 – Pozvala přítomné na Leaderfest, který se uskuteční 29.- 31. 5. 2012 v Levoči na Slovensku. 
KS MAS MsK má v plánu podpořit cestu vlakem pro zájemce z našeho kraje, bude-li zájem. 
Nástup by byl v Přerově.  
- informovala přítomné o možnosti prezentace kulturního a společenského života regionu 
prostřednictvím amatérských souborů. Je-li zájem ze stran těchto souborů o vystupování 
mimo region a především v Polsku, kde je o tyto aktivity zájem, stačí kontaktovat kancelář 
MAS Hlučínsko a zaslat požadavky ohledně veřejného vystoupení. Celá nabídka pak bude 
postoupena našemu polskému partnerovi, LGD PłaskowyŜ Dobrie Ziemi. Obě LAGs zde 
budou figurovat jako základní sprostředkovatelé kulturních, společenských, sportovních a 
duchovních aktivit.  
 
3) p. Josef Teuer, MAS Hlučínsko – Otevřel diskusi pro stanovení výše členských příspěvků 
Návrh: výše členského příspěvku stejná jako loni = neveřejná sféra  5000 Kč za člena, 
mikroregiony Hlučínsko a Hlučínsko-západ  1Kč/osoba. 
 
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 
 
4) p. Adriana Dziaczyszyn, LGD Plaskowyz Dobrej Ziemi -  informovala přítomné o pohledu 
LGD PłaskowyŜ Dobrie Ziemi. na spolupráci s MAS Hlučínsko, která je podle vyjádření 
vedení LGD výborná. „Jsme informovaní o akcích konaných na Hlučínsku, máme nabídky na 
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kulturně-společenský život, a vše vyvěšujeme na svých internetových stránkách a veřejných 
prostorách, které máme k dispozici. A my zase zasíláme naše pozvánky, které jsou 
zveřejňovány na stránkách MAS Hlučínsko.“ Poděkovala za účast a prezentaci na jarmarku 
v Glubczycích. Poděkovala pp. Dagmar Quiskové, Petře Tomíčkové a panu faráři Luciánu 
Lasoňovi ze sudické farnosti za účast v komisích. Těší se na spolupráci s naší Místní akční 
skupinou Hlučínsko. 
 
16. Usnesení a závěr  
Členská schůze byla usnášeníschopná. Z celkového počtu 19 členů bylo přítomno 14 členů, 2 
zplnomocnili k hlasování svého zástupce. Celkem se tedy zúčastnilo hlasování 16 členů. 
 
Pan Alfons Laňka přednesl návrh na znění usnesení z členské schůze MAS Hlučínsko: 
 
Členská schůze MAS schvaluje: 

- Volbu mandátové, návrhové a volební komise 
- Zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2011 
- Zprávu kontrolní a revizní komise 
- Evaluaci SPL 
- Zpráva o propagaci a prezentaci MAS Hlučínsko 
- Aktualizaci Strategického plánu Leader 
- Plán realizace SPL v roce 2012 
- Plán práce a rozpočtu na rok 2012 
- Odstoupení p. Pavly Mrázkové z Programového výboru a ze zemědělské komise 
- Zvolení p. Josefa Slivky za člena Programového výboru 
- Zvolení p. Alfons Laňka za člena zemědělské komise 
- Výši členských příspěvků pro rok 2012 

 
 
Členská schůze MAS bere na vědomí: 

- Zprávu o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2011 
- Hodnocení Strategického plánu Leader 
- Vyhodnocení SPL po 3. roce realizace 
- Zprávu komise pro činnost žen a mladých lidí 
- Zprávu komise pro zemědělce 

 
 
 

Vyjádření členů MAS Hlučínsko k usnesení: 
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
Ing. Josef Teuer              Josef Slivka              Petr Halfar 
předseda MAS    ověřovatel    ověřovatel 
 
 
 
Zapsala: 
Petra Tomíčková 


