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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 21. 8. 2012 od 900 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Lukáš Volný, Petr Kozák, Kurt Kocián 
KRK: Petr Halfar 
MAS: p. Dagmar Quisková, Petra Tomíčková 
Hosté: p. František Mariánek 
Omluveni: pp. Jan Kubný, Jindřich Koska, Josef Slivka 
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. Projednání Žádosti o proplácení – obec Kozmice, obec Šilheřovice, Sdružení obcí 

Hlučínska 
4. Projednání Žádosti o změnu – obec Kozmice 
5. Prezentace MAS Hlučínsko na výstavě Země Živitelka 
6. Seznámení s výsledky provedených kontol 
7. Seznámení s vyjádřením HaV komise 
8. Projednání Žádosti o přijetí 
9. Projednání Oznámení o vystoupení 
10. Projednání návrhu žádosti o přidružené členství Euroregionu Silesia 
11. Diskuze  
12. 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. Petru Tomíčkovou a ověřovatele zápisu pp. Kurta 
Kociána a Petra Halfara. 
Zapisovatelé i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil tyto návrhy. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 
2) Kontrola úkolů z minulého PV 
Programový výbor pověřuje: 
p. Daniela Procházku: 
a) zajistit koláče pro prezentaci MAS Hlučínsko na akci Země Živitelka 2012 – 500 kusů -
trvá 
pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou: 
b) zajistit propagační předměty hlučínského regionu u p. Herberta Pavery - trvá 
p. Dagmar Quiskovou/ 
a) oslovit žadatele, kteří nejsou členy MAS Hlučínsko s nabídkou na členství – částečně 
splněno 
b) komunikací s obcí Děhylov (a Dobroslavice) o členství v MAS Hlučínsko - trvá 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
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a) zpracovat Žádost o dotaci MS kraje pro zpracování ISRU - splněno 
b) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
c) zajistit výrobu reklamních předmětů, zhotovitel Charita Hlučín - trvá 
d) zajistit výrobu reklamního baneru - trvá 
všem členům: 
b) promyslet případnou účast a šíři prezentace MAS Hlučínsko na akci 8. 9. 2012 ve Lhotě – 
bude projednáno PV 21. 8. 2012 
 
PV  bere na vědomí plnění úkolů z minulého PV 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
3) Projednání Žádosti o změnu – obec Kozmice 
p. Dagmar Quisková: 
obec Kozmice – došlo ke změně adresy sídla obecního úřadu v průběhu realizace projektu. 
 
Členové PV se seznámili se zdůvodněním změny. 
Programový výbor se změnami souhlasí 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
4) Projednání Žádosti o proplácení – SOH, obec Kozmice, obec Šilheřovice 
p. Dagmar Quisková: 
Předložila členům Programového výboru příslušné dokumenty nutné k proplacení po 
ukončení realizace projektu z IV.1.2. 
SOH – projednání Žádosti o proplácení - 9/2012 (Výzva č. 3 – 13. kolo) 
Obec Kozmice – projednání Žádosti o proplácení –  8/2012 (Výzva č. 3 – 13. kolo) 
Obec Šilheřovice – projednání Žádosti o proplácení – 8/2012 (Výzva č. 3 – 13. kolo) 
 
Programový výbor souhlasí s proplácením. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
5) Prezentace MAS Hlučínsko na výstavě Země Živitelka 
p. Dagmar Quisková: 
     Výstavy se zúčastníme od čtvrtku 30. 8. 2012 do soboty 1. 9. 2012.  S sebou vezmeme 
propagační materiály LGD, SOH. Vypůjčíme si i bannery SOH.  Pro propagaci regionu 
Hlučínska je objednáno 500 kusů koláčů. Koláče vyzvedne p. Petra Tomíčková ve středu 29. 
8.2012. v Rohově. 
  
Programový výbor a KRK bere na vědomí účast a způsob prezentace na výstavě Země 
Živitelka 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
6) Seznámení s výsledky provedených kontrol 
p. Dagmar Quisková: 
     Seznámila PV a KRK s výsledky kontroly na místě realizace v Agrolandu s.r.o. ve 
Štěpánkovicích. Kontroly se zúčastnila Dagmar Quisková a Petr Halfar. Proběhla v pořádku, 
nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
Programový výbor a KRK bere kontrolu realizace projektu na vědomí 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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7) Seznámení s vyjádřením HaV komise 
p. Dagmar Quisková: 
     Hodnotící a výběrové komisi byl zaslán dopis se žádostí o objasnění hodnocení. 
Předsedkyně komise, paní Kateřina Kasparová napsala vyjádření k této žádosti. Členům PV 
byla odpověď paní Kasparové odeslána mailem. K hodnocení se mohli vyjádřit i ostatní 
členové HaV komise. Učinili tak pan Hanzlík a Smolka. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
p. Lukáš Volný: Bylo by vhodné zveřejnit nějaký vzor partnerské smlouvy. 
 K příští Výzvě bude zajištěn právnický vzor partnerské smlouvy. Ten bude k dispozici zajk 
žadatelů, tak i hodnotící a výběrové komise. Zkusí zajistit p. Volný. 
 
Programový výbor a KRK bere vyjádření HaV komise na vědomí 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
8) Projednání Žádosti o přijetí 
p. Dagmar Quisková:  
     Dětský ranč Hlučín podal Žádost o členství v Místní akční skupině Hlučínsko.  
 
Programový výbor souhlasí s přijetím nového člena. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
p. Josef Teuer:  
     Navrhl, aby Dětský ranč Hlučín, zaplatil adekvátní část členského příspěvku, tedy 5/12. 
 
Programový výbor souhlasí s výší členského příspěvku. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
9) Projednání Oznámení o vystoupení 
p. Dagmar Quisková: 
     Charita Hlučín podala žádost o ukončení členství v Místní akční skupině Hlučínsko. 
Žádost o vystoupení je datovaná k 31. 12. 2012.  
Vyjádření p. Volného: 
Jednání dnešního programového výboru otevírá novou problematiku – sociální oblast 
v připravované Integrované strategii. Je tedy možné, že se ještě zamyslíme nad platností 
žádosti o ukončení členství. 
Programový výbor pověřuje p. Dagmar Quiskovou, aby zaslala dostupné informace o ISRÚ 
2014-2020 p. Volnému. 
Programový výbor a KRK bere na vědomí Oznámení o vystoupení Charity Hlučín. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
 
10) Projednání návrhu Žádosti o přidružené členství Euroregionu Silesia 
p. Dagmar Quisková: 
     Existuje možnost stát se přidruženým členem Euroregionu Silesia. Naše členství by bylo 
přínosem pro další rozvoj území Hlučínska – sledování možností dotačních titulů z OP 
příhraniční spolupráce, zprostředkování informací a další aktivity. 
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Musí se podat písemná Žádost, Souhlas statutárního orgánu ER Silesia a Souhlas se 
stanovami. 
 
Programový výbor s podáním Žádosti o přidružené členství Euroregionu Silesia souhlasí. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
11) Diskuze 
 
p. Dagmar Quisková:  

- Informace o přesunu uspořených režijních výdajů: podle pokynů je možno uspořené 
režijní výdaje z IV.1.1. za rok 2012 a2013 přesunout do alokace na režie v roce 2014. 
Protože není dosud vyřešeno financování MAS v roce 2014, návrh pro PV- odsouhlasit 
přesun uspořených režijních výdajů do tohoto období. 

- Žádost o dotaci na podporu MAS v Moravskoslezském kraji – Byla podána Žádost o 
dotaci na zpracování ISRÚ, seznámení přítomných s vypracovaným zněním. 

pp. Josef Teuer, Dagmar Quisková: 
     Předseda p. Josef Teuer přečetl PV a KRK pozvánku Místní akční skupiny Opavsko na 
Dožínkové slavnosti 2012. 
     Podrobnosti (nejsou uvedeny na pozvánce) přednesla p. Quisková: MAS Opavsko chce, 
abychom zajistili 4 týmy. Každý tým napeče 150 koláčů minimálně 3 chutí, za které dostane 
finanční odměnu 1700 Kč. 
     Připomínky členů PV vedly k nesouhlasnému stanovisku o účasti ne této akci – jedná se 
hlavně o způsob spolupráce, která podle mínění členů PV není založena na metodě LEADER. 
je to velké mínus pro celý náš okres, který by mohl profitovat z případné spolupráce. 
     Programový výbor došel k závěru, že by své stanovisko vůči nevyhovující spolupráci 
s MAS Opavsko měl formulovat veřejně – zasláním upozorňujícího dopisu. 
 
PV a KRK nesouhlasí s účasti MAS Hlučínsko na Dožínkových slavnostech 2012, zároveň 
však umožňuje manažerce p. Dagmar Quiskové šíření propagace o této akci. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
PV a KRK pověřuje paní Dagmar Quiskovou sdělit Místní akční skupině Opavsko stanovisko 
Programového výboru ke stávající formě spolupráce. 
 
PV souhlasí s obsahem diskuse 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
12) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně – obec Kozmice 
c) Žádost o proplácení – Sdružení obcí Hlučínska, obec Šilheřovice a obec Kozmice 
d) Žádost o členství – Dětský ranč Hlučín 
e) přesun uspořených režijních výdajů za rok 2012 a 2013 (IV.1.1.) do období 2014 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) výsledky provedené kontroly – Agroland s.r.o. 
b) účast na Zemi Živitelce 2012 
c) vyjádření HaV komise 
d) Oznámení o vystoupení – Charita Hlučín 
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Programový výbor pověřuje: 
pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou: 
a) zajistit propagační předměty hlučínského regionu u p. Herberta Pavery - trvá 
p. Petru Tomíčkovou: 
a) vyzvednout 29. 8. 2012 koláče u paní Dostálové v Rohově 
p. Dagmar Quiskovou 
a) sdělit MAS Opavsko stanovisko Programového výboru 
p. Lukáš Volný: 
a) zajištění právního vzoru partnerské smlouvy 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
b) zajistit výrobu reklamních předmětů, zhotovitel Charita Hlučín - trvá 
c) zajistit výrobu reklamního baneru - trvá 
d) Vypracovat Žádost o přidružené členství ER Silesia 
e) zaslat p. Lukáši Volnému informace o ISRÚ 
f) zajistit oznámení DR Hlučín o přijetí za člena MAS Hlučínsko včetně zaslání faktury 
členského poplatku 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                                 Kurt Kocián                         Petr Halfar 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


