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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 27. 3. 2013 od 900 hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Kozák, Jindřich Koska 
KRK: Petr Halfar 
MAS: p. Dagmar Quisková 
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil 
k jednotlivým bodům jednání. 
 

Program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Kontrola úkolů z minulého jednání 
3. Projednání Žádosti o změnu – obec Ludgeřovice, Alfons Laňka, SOH 
4. Seznámení s výsledky provedených kontrol 
5. Zpráva z VH NS MAS ČR 
6. 5. Výzva 
7. ISÚ 
8. Diskuse 
9. Usnesení a závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Ing. Josef Teuer: 
     Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Jindřicha 
Koska a Josefa Slivku. 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání: 
p. Dagmar  Quiskové: 
b) zpracovat změny včetně preferenčních kritérií a bodování u Fiche 1 pro CP SZIF-hotovo 
  
Programový výbor a KRK bere na vědomí. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
3) Projednání Žádosti o změnu – obec Ludgeřovice, Alfons Laňka, SOH 
p. Dagmar Quisková: 
obec Ludgeřovice –  

- Změna termínu Žádosti o proplácení – původní termín 30. 6. 2013, nový termín 30. 
12. 2013 

Alfons Laňka –  
- Změna termínu Žádosti o proplácení – původní termín 31. 3. 2013, nový termín 31. 5. 

2013 
 
Členové Programového výboru se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor se změnami souhlasí. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4) Seznámení s výsledky provedených kontrol 
p. Petr Halfar: 
Byly provedeny tyto kontroly realizovaných projektů: 
28. 2. Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov 
6. 3. ŘKF Ludgeřovice 
8. 3. Emil Kašný 
Na těchto kontrolách prováděných RO SZIF byla spoluúčast zástupců MAS Hlučínska. 
Nebyly zjištěny žádné nedostatky při realizaci a ani porušení Pravidel. 
 
Programový výbor bere na vědomí. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) Zpráva z VH NS MAS ČR 
p. Dagmar Quisková: 
     Dne 14. 3. 2013 se konala ve Žluticích valná hromada místních akčních skupin ČR, které 
jsou členy národní sítě. P. Quisková přednesla zprávu o průběhu jednání.  
     Jedním z bodů byl návrh na platbu pro vyjednavače p. Pošmurného. I přes širokou diskusi 
zúčastněných byla valnou hromadou platba schválená. Naše organizace jako člen národní sítě 
je povinna se podřídit platbě ve výši 5000,- Kč. Platba pro vyjednavače za místní akční 
skupiny byla projednávána na členské schůzi Místní akční skupiny Hlučínsko, kde však byl 
tento dobrovolně povinný příspěvek zamítnut. Odhlasovaná částka valnou hromadou však 
mění situaci. Platbu částky je však nutno znovu projednat na členské schůzi. 
p. Josef Teuer: 
Předložil návrh programovému výboru pro uspořádání členské schůze někdy ve 3. čtvrtletí 
2013. Tato schůze se bude zabývat integrovanou strategii území a při této příležitosti lze 
znovu předložit a projednat příspěvek pro vyjednavače, jehož zaplacení vyplývá z povinnosti 
člena národní sítě.  
Programový výbor návrh projednal a schválil. 
 
PV a KRK schvaluje konání členské schůze s přibližným termínem ve 3. čtvrtletí 2013.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
6) 5. Výzva 
     P. Dagmar Quisková předložila ke schválení text pro vyhlášení 5. Výzvy, alokaci k 
dnešnímu dni pro tuto Výzvu včetně rozdělení na jednotlivé fiche dle SPL a návrh školení pro 
žadatele.  
Programový výbor a KRK projednali předložení dokumenty.  
 
PV souhlasí s textem 5. Výzvy. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
PV a KRK souhlasí s rozdělenou alokací pro jednotlivé fiche a s konání školení pro žadatele.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
7) ISÚ 
     P. Dagmar Quisková informovala PV a KRK o průběhu připravenosti a postupu prací na 
strategii regionu. Doporučila vypracovat plán strategie pro komunitní plánování jako další 
krok tvorby ISÚ.  
     P. Josef Teuer navrhnul další postup: členové PV a KRK odpovědní za jednotlivé úseky 
zpracovávané strategie si do příštího jednání programového výboru vytyčí plán a způsob 
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komunitního plánování v dané oblasti. Při organizaci komunitních plánování budou 
nápomocni pracovnice kanceláře MAS Hlučínsko.  
 
PV a KRK souhlasí s navrženým úkolem pro jednotlivé členy těchto výborů – příprava a 
plánování komunitního jednání pro tvorbu strategie území a ukládá jim tento úkol. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
8) Diskuse 
     p. Dagmar Quisková: 
1. Leaderfest 2013 – koná se 20–22. června ve Velké Meziříčí. 
2. Země živitelka 2013 – konec srpna České Budějovice.  
Dotaz na PV, zda se naše organizace těchto akcí zúčastní. 
 
Programový výbor a KRK projednali tento návrh a souhlasí s účastí na abou akcích. 
Upřednostňují prezentaci našeho regionu v rámci prezentace celého MS kraje. Pověřují p. 
Dagmar Quiskovou přednést tento návrh na jednání krajské sítě MAS MS kraje.  
 
PV a KRK souhlasí s účastí na akci Leaderfest 2013 a Země živitelka 2013. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV a KRK pověřují p. Dagmar Quiskovou předložit návrh společné propagace místních 
akčních skupin MS kraje na jednání krajské sítě.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
9) Usnesení a závěr  
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Žádost o změnu – obec Ludgeřovice, Alfons Laňka, SOH 
d) konání členské schůze v 3. čtvrtletí 2013 
e) text Výzvy č. 5 
f) rozdělenou alokací pro jednotlivé fiche a konání školení pro žadatele 
g) souhlasí s účastí na akci Leaderfest 2013 a Země živitelka 2013 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) zprávy z provedených kontrol 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) předložit návrh společné propagace (Leaderfest, Země živitelka) místních akčních skupin 
MS kraje na jednání krajské sítě.  
všem členům PV a KRK: 
a) příprava a plánování komunitního jednání pro tvorbu strategie území dle rozdělených 
oblastí. 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                               Jindřich Koska               Josef Slivka 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


