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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 10. 10. 2013 od 900 hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Jindřich Koska 
KRK: p. Pavel Veselský 
Omluveni: Petr Kozák, Petr Halfar, Kristina Fojtíková 
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 PV 
3. Žádost o proplacení – obec Bolatice, Empresa.s.r.o 
4. Seznámení s výsledky provedených kontrol  
5. Seznámení s prezentací na schválených akcích 
6. Soutěž o nejzajímavější titul projektu IV.1.2 
7. ISÚ 
8. Členská schůze 
9. Diskuze  
10. Usnesení a závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 p. Josef Teuer: 
     Na funkci zapisovatele navrhuje p. Petru Tomíčkovou a ověřovatele zápisu pp.Jindřicha 
Kosku a Pavla Veselského. Pro nemoc zapisovatelky přechází tvorba zápisu na Dagmar 
Quiskovou.  
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

2. Kontrola úkol ů z minulého jednání: 
Všem členům PV a KRK: 
a) pověřeným osobám dle jednotlivých oblastí vytvářené strategie, aby pokračovaly ve sběru 
všech podkladů včetně komunitního plánování s nejzazším termínem pro zpracování 30. 9. 
2013 – úkol trvá  
p. Dagmar Quiskovou 
a) změnový hlášením provést úpravu počty členů MAS Hlučínsko – splněno 
b) provést příslušné úpravy v SPL (v souvislosti s rozšířením územní působnosti MAS 
Hlučínsko) – splněno 
c) účastí za účelem propagace na akcích: setkání Euroregionu Silesia, Festiwalu produktu 
lokalnego a Venkov 2013 - splněno 
p. Josefa Teuera: 

a) účastí za účelem propagace na akci: 18. výstava hroznů a dle možnosti na Venkov 2013 - 
splněno 
PV bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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3. Žádost o proplácení – Obec Bolatice, Empresa s.r.o 

p. Dagmar Quisková: 
Žádost o proplácení –  

- Předložila členům Programového výboru Žádost o proplacení a příslušné dokumenty 
nutné k proplacení po ukončení realizace projektu z IV.1.2 obec Z Bolatice – (Výzva 
č. 4 – 16. kolo). 

Programový výbor souhlasí s proplácením. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

- Předložila členům Programového výboru Žádost o proplacení a příslušné dokumenty 
nutné k proplacení po ukončení realizace projektu z IV.1.2 Empresa s.r.o – (Výzva č. 
4 – 16. kolo). 

Programový výbor souhlasí s proplácením. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 1 

        
4. Seznámení s výsledky provedených kontrol 

p. Pavel Veselský: 
     Seznámil přítomné členy s výsledky kontrol realizace projektů -  spoluúčast s RO SZIF: 
Jednalo se o realizované projekty žadatelů: 

- obec Závada 
- Obec Bolatice 

     PV bere na vědomí kontroly provedené KRK. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

5. Seznámení s prezentací na schválených akcích 
p. Dagmar Quisková: 
     Informovala přítomné členy průběhu a prezentaci naší MAS a regionu Hlučínska na 
akcích: 18. výstava hroznů, setkání Euroregionu Silesia, Festiwalu produktu lokalnego a 
Venkov 2013. Informace a fotografie jsou na webových stránkách, poskytnuto i do občasníků 
obcím. Na poslední chvíli přišla pozvánka účasti na akci Rytířské slavnosti v Glubczy\cích od 
naší partnerské LGD. Podařila se zabezpečit prezentace regionu – koláče. Vytvořily je 
seniorky z Velkých Hoštic (pod hlavičkou místního Zahrádkářského svazu). 
PV a KRK bere na vědomí informace o průběhu akcí a schvaluje účast na Rytířských 
slavnostech v Glubczycích. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
6. Soutěž o nejzajímavější titul projektu IV.1.2 

p. Dagmar Quisková: 
     Představila návrh propozic pro vyhlášení soutěže o nejlepší titul projektu z Programu 
rozvoje venkova IV.1.2. – MAS Hlučínsko. Po projednání se členové usnesli na konečné 
podobě: 

- hlasování bude probíhat ve dvou kategoriích (a) nejzajímavější titul realizovaného 
projektu a projektu v realizaci; (b) nejzajímavější titul nerealizovaného projektu 

- omezené hlasování: každý člen a představitel obce bude mít 1 hlas pro každou 
z kategorií 

- soutěž skončí 31. 12. 2013 
- vyhlášení vítězů proběhne na nejbližší členské schůzi 2014 
- vyhodnoceny budou 3 vítězné tituly v každé kategorii 
- odměna: věcné dary 

PV a KRK schvaluje vyhlášení soutěže o nejzajímavější titul a pověřuje Dagmar Quiskovou 
její organizací. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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7. ISÚ 

p. Dagmar Quisková: 
Informovala přítomné členy PV o aktuálním průběhu: 

� Ekonomika Hlučínska – odevzdáno pro zpracování 
� Cestovní ruch, rekreace a sport – probíhá, neodevzdáno 
� Infrastruktura – odevzdána 1. polovina pro zpracování 
� Životní prostředí – odevzdána 1. polovina pro zpracování 
� Sociální oblast – komunitní plánování ukončeno 

      KÚ MS kraje již doručil souhlas s prodloužením dotace do konce roku 2014. Protože stále 
ještě není známá finální povinná podoba dokumentu  ISÚ (MMR), je možno pouze dodané 
materiály zpracovat. Další návrhy pro strategii je možno předložit na nejbližší členské schůzi.  
PV a KRK bere na vědomí průběh komunitního plánování. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

8. Členská schůze 
p. Josef Teuer: 
Přednesl požadavek pro konání členské schůze. Je nutno projednat následující body: 

� úprava stanov v souladu s předběžným návrhem standardizace MAS (pro certifikaci na 
období 20141 -2020) 

� členská základna  
� členské příspěvky pro následující období 
� návrhy pro strategie z pohledů členů MAS Hlučínsko 
� projednání aktualizovaného jednacího řádu 

     PV a KRK po jednání souhlasí: 
a) s konáním členské schůze 
b) s navrhovaným termínem v listopadu 2014, místo: Hlučín 
c) se zněním navrhovaných úprav Stanov 
d) s konferencí u kulatého stolu v součinnosti s představiteli obcí na území MAS Hlučínska 
d) pověřují Dagmar Quiskovou organizací členské schůze a společnou konferencí 
PV a KRK – vyjádření:  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
9.  Diskuze 

p. Josef Teuer: 
     Návrh: propagačního materiálu - tvorba kalendářů pro rok 2014. 
Členové PV a KRK návrh projednali a výsledkem jednání je souhlas a dohoda: 

- kalendáře pro rok 2014: ANO, počet kusů: 500 
- nástěnný kalendář, Název: (Méně známé) krásy Hlučínska 
- pověřují p. Dagmar Quiskovou:  

a) připravit výzvu a zadávací dokumentaci, oslovit tiskárny 
b) oslovit veřejnost na Hlučínsku pro sběr materiálu 
c) organizačně zajistit (po výběru) výrobu a distribuci 

PV a KRK – vyjádření:  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
p. Josef Teuer: 
     Přednesl požadavek na další policovou skříň pro kancelář MAS Hlučínsko a skříňku pro 
Atlas krajiny České republiky.  Po projednání byla zajištěním nábytku pověřena Dagmar 
Quisková. 
PV a KRK – vyjádření:  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 



4 
 

10. Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Žádost o proplácení – Obec Bolatice, Empresa s.r.o 
c) schvaluje účast na Rytířských slavnostech v Glubczycích 
d) vyhlášení soutěže a podmínky soutěže o nejzajímavější titul projektu PRV IV.1.2. – MAS    
Hlučínska ve dvou kategoriích 
e) konání členské schůze v listopadu 2013, dle možností v katastru města Hlučína 
f) znění navrhovaných úprav Stanov 
g) konferenci u kulatého stolu v součinnosti s představiteli obcí na území MAS Hlučínska 
h) výrobu nástěnných kalendářů pro rok 2014 
i) pořízení policové skříně a skříňky pro Atlas krajiny ČR 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) výsledky kontroly realizace projektů v součinnosti s kontrolou RO SZIF 
c) účast na propagačních akcích: 18. výstava hroznů, setkání Euroregionu Silesia, Festiwalu 
produktu lokalnego a Venkov 2013. 
d) průběh zpracování terénních podkladů pro ISÚ 
Programový výbor ukládá a pověřuje: 
Všem členům PV a KRK: 
a) pověřeným osobám dle jednotlivých oblastí vytvářené strategie, aby pokračovaly ve sběru 
všech podkladů včetně komunitního plánování s nejzazším termínem pro zpracování 30. 9. 
2013 – úkol trvá  - prodlouženo do 31.10.2013 (nutno dodat do konání členské schůze 4. 11.) 
p. Dagmar Quiskovou 
a) organizací soutěže o nejzajímavější titul projektu  PRV z IV.1.2. 
b) organizací členské schůze a společnou konferencí 
c) organizací pro zadání výzvy a výroby propagačního materiálu – kalendáře 2014 
d) pořízení doplňujícího vybavení pro kancelář MAS v souladu se stávajícím vybavením 
 
 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
     Josef Teuer                                            Jindřich Koska                    Pavel Veselský 
     předseda MAS                                      ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


