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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 22. 6. 2012 od 900 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Jan Kubný, Lukáš Volný, Josef Slivka, Petr Kozák. 
Kurt Kocián 
KRK: p. Petr Halfar 
MAS: p. Dagmar Quisková, Petra Tomíčková 
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil 
k jednotlivým bodům jednání. 
 

Program (doplněný o aktuální body jednání): 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
3. Projednání Žádosti o změnu – obec Darkovice, SOH 
4. Projednání Žádosti o proplacení – obec Darkovice 
5. Projednání výsledků Hodnotící a výběrové komise z hodnocení 4. výzvy 
6. Seznámení s výsledky provedených kontrol  
7. Zpráva z jednání KS NS MAS 
8. Účast na akci Země živitelka 2012 
9. Diskuze  
10. Závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 8  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. Josefa 
Slivku a Kurta Kociána. 
Zapisovatelé i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2) Kontrola úkolů z minulého PV 
p. Daniela Procházku: 
a) zajistit koláče pro prezentaci MAS Hlučínsko na akci Leaderfest 2012 v Levoči - splněno 
p. Petru Tomíčkovou: 
a) vyzvednout 29. 5. 2012 koláče v Rohově - splněno 
pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou: 
a) dojednat podmínky spoluorganizace na Festivalu kultury Hlučínska s panem Herbertem 
Paverou - trvá 
p. Dagmar Quiskovou 
a) zajistit a provést školení členů HaV komise - splněno 
b) vyhotovit Potvrzení pro MZe – obec Hať – splněno 
c) zajistit a vyhotovit smlouvu se závodním lékařem - splněno 
d) koordinovat materiály pro výrobu společného propagačního materiálu KS MAS MS kraje - 
splněno 
 
PV a KRK bere na vědomí plnění úkolů z minulého PV 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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3) Projednání Žádosti o změnu – obec Darkovice, Sdružení obcí Hlučínska 
p. Dagmar Quisková: 
obec Darkovice – došlo k opravě monitorovacího indikátoru. Již v Žádosti o dotaci byly 
špatně převedeny m2 na hektary, bylo nutno provést opravu přes Hlášení o změně. 
 
SOH – posun termínu Žádosti o proplácení. Původní 30. 6. 2012, nový termín 30. 9. 2012 
 
Členové PV a KRK se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor a KRK se změnami souhlasí 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Projednání Žádosti o proplácení – obec Darkovice 
p. Dagmar Quisková: 
     Předložila dokumenty, které se vztahují Žádosti o proplacení. Všechny změny byly 
ohlášeny a KRK provedla kontrolu realizace projektu. 
 
Programový výbor s proplácením souhlasí: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) Projednání výsledků Hodnotící a výběrové komise z hodnocení 4. Výzvy 
     Členové PV a KRK se seznámili se Seznamem hodnocení a se Závěrečnou zprávou 
HaVK. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
p. Josef Teuer: 
     Doporučil bych oslovit všechny žadatele, kteří nejsou členy MAS Hlučínsko s nabídkou na 
členství. 
p. Lukáš Volný: 
     Zajímalo by mě, podle čeho hodnotili partnerské smlouvy. Podle jakých kritérií 
rozhodovali? 
p. Dagmar Quisková: 
     Většina žadatelů měla smlouvy podle internetových vzorů. Myslím si, že až na pár 
vyjímek byly zpracovány podle vzoru smluv o spolupráci. Měly práva a povinnosti, které jsou 
pro Smlouvu o spolupráci základem. Nejsou to obchodní smlouvy. 
p. Kurt Kocián: 
     Podle mého názoru mohlo dojít k neobjektivnímu hodnocení Žádostí. Já bych toto 
hodnocení neschválil. Následně bylo ověřeno, že v hodnotících zprávách jednotlivých 
projektů je uvedeno zdůvodnění hodnotící komise  
p. Josef Teuer: 
     Navrhuji napsat dopis předsedkyni Hodnotící a výběrové komise, aby vysvětlila způsob, 
jakým projekty hodnotitelé hodnotili. 
p. Lukáš Volný: 
     Pokud žadatel předložil smlouvu a ta obsahovala všechny náležitosti, které má mít, pak 
není důvod smlouvu neuznat. Všechny smlouvy jsou účelové. Vždy se smlouva podepisuje za 
nějakým účelem. 
 
     PV  pověřuje p. Dagmar Quiskovou, aby napsala dopis předsedkyni Hodnotící a výběrové 
komise paní Kateřině Kasparové. Obsahem dopisu bude Žádost o zdůvodnění, jakým 
způsobem hodnotili preferenční kritéria a jejich pohled na hodnocení partnerských smlouv. 
 
    PV a KRK se dohodli na případné úpravě bodovacích kritérií před další Výzvou u fichí č. 
3, 7 a 8.  
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Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
p. Josef Teuer:  
     Seznámil členy PV a KRK s výsledky hodnocení. 
 
Fiche 1 – celkem bylo přijato 8 Žádostí o dotaci. 1 projekt byl vyřazen za porušení podmínek 
přijatelnosti. Hodnotící a výběrová komise schválila k proplácení 7 projektů. Zůstatek alokace 
v této fichi je 600.000Kč. 
PV schvaluje výběr projektů z Fiche 1 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Fiche 3 – celkem bylo přijato 6 Žádostí o dotaci. Hodnotící a výběrová komise vybrala 
k realizaci 4 projekty. Zůstatek alokace ve fichi je 96.297Kč. 
PV schvaluje výběr projektů z Fiche 3 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Fiche 4 – celkem byla podána 1 Žádost o dotaci, kterou Hodnotící a výběrová komise 
schválila k realizaci. 
PV schvaluje výběr projektu z Fiche 4 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Fiche 5 – celkem byly podány 2 Žádosti o dotaci, ze kterých Hodnotící a výběrová komise 
vybrala k realizaci 1 projekt. Zůstatek alokace v této fichi činí 55.351Kč 
PV schvaluje výběr projektů z Fiche 5 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Fiche 6 – celkem byly podány 2 Žádosti o dotaci, obě dvě Hodnotící a výběrová komise 
vybrala k realizaci. 
PV schvaluje výběr projektů z Fiche 6 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Fiche 7 – celkem bylo podáno 7 Žádostí o dotaci. Hodnotící a výběrová komise vybrala 
k realizaci 3 projekty. Zůstatek alokace v této fichi činí 36.488Kč. 
PV schvaluje výběr projektů z Fiche 7 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Fiche 8 – celkem byly podány 4 Žádosti o dotaci, ze kterých Hodnotící a výběrová komise 
vybrala k realizaci 1 projekt. Zůstatek v této fichi činí 49.728Kč. 
PV schvaluje výběr projektů z Fiche 8 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Na přerozdělení zbývá 838.824Kč 
PV hlasoval mezi třemi variantami rozdělení zbývající alokace: 
 
Varianta 1 (z fiche 7 – ŘKF Oldřišov a ŘKF Bolatice) 
Pro: 2  Proti: 5  Zdržel se: 0 
 
Varianta 2 (fiche 7 – ŘKF Oldřišov, fiche 8 – obec Vřesina) 
Pro: 0  Proti: 7  Zdržel se: 0 
 
Varianta 3 (fiche 8 – obec Vřesina, obec Ludgeřovice, fiche 5 – obec Bolatice). PV schválil 
variantu č. 3 
Pro: 5  Proti: 2  Zdržel se: 0 
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          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
     Seznam všech vybraných i nevybraných Žádostí bude zveřejněn na webových stránkách 
MAS Hlučínska. 
 
 
p. Josef Teuer: 
     Navrhuji napsat dopis žadateli Dětský ranč Hlučín (P. Josef Dudek) a upozornit žadatele, 
že schválená Žádost o realizaci ve Fichi č. 5 nezakládá veřejnou podporu, a proto je nutný 
volný přístup k realizovanému projektu (tzn. bez vstupného). Doba udržitelnosti je 5 let.  
 
PV a KRK souhlasí s odesláním dopisu Dětskému ranči v Hlučíně 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Seznámení s výsledky provedených kontrol  

p. Dagmar Quisková: 
     Proběhla 1 kontrola na místě realizace u Římskokatolické farnosti Velké Hoštice. Kontrola 
proběhla v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky. 
     Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu výběru projektů. Kontrola proběhla 
v pořádku. Nebylo shledáno žádné pochybení. 
 
PV  bere na vědomí kontrolu na místě realizace u ŘKF Velké Hoštice a kontrolu Kontrolní a 
revizní komise při výběru projektů. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
7) Zpráva z jednání KS NS MAS  
p. Dagmar Quisková: 
     Na jednání krajské sítě MAS MS kraje se projednávaly informace o programu LEADER 
na období 2014-2020, rozšiřování programu LEADER v Moravskoslezském kraji, dožínkové 
slavnosti, účast na akci Země Živitelka 2012. Součástí jednání byl i Seminář o přípravě 
Integrované strategie rozvoje území. 
 
PV a KRK berou na vědomí zprávu z jednání KS NS MAS a seminář o přípravě ISRÚ. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
8) Účast na akci Země Živitelka 2012 

- p. Dagmar Quisková: 
     Na Zemi Živitelce 2012 jsme přihlášeni. Na stánku bude 6 Místních akčních skupin 
z Moravskoslezského kraje a 1 Místní akční skupina ze Slovenska.  
Návrh na propagaci hlučínského regionu – tradiční hlučínské koláče v počtu kusů 500.  
    Vezmeme sebou propagační předměty obcí, mapy obcí, propagační předměty MAS 
Hlučínsko. Oslovíme pana Herberta Paveru – předsedu Sdružení obcí Hlučínska, aby poskytl 
propagační předměty hlučínského regionu. 

- p. Josef Teuer: 
     Aby docházelo k pokrytí tzv. bílých míst v Moravskoslezském kraji, vznikají nové Místní 
akční skupiny. Při té příležitosti bylo KS shledáno, že obec Děhylov není členem žádné MAS 
a Dobroslavice se stala přidruženou obcí v MAS Opavsko. přitom ale obě obce jsou součástí 
mikroregionu Hlučínsko. Pro zařazení do MAS Hlučínsko chybí pouze územní souhlas 
obecního zastupitelstva. Obec Dobroslavice by ale musela odejít z MAS Hlučínsko. Oběma 
obcím budou předloženy tyto skutečnosti a bude jen na nich, aby se rozhodli o dalším 
postupu. 
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9) Diskuze 
V diskuzi zaznělo: 

- p. Petr Kozák: 
     Zajímalo by mě, co máme doložit k mincovníkům (jedná se o Žádost o platbu, kterou obec 
realizovala z Výzvy 3, fiche 6)? Jak je to s živnostenským oprávněním? Musí obec mít 
živnostenské oprávnění nebo potřebuje jiný doklad o provozování? 
p. Dagmar Quisková: 
     Zjistím to na CP SZIF Praha u pana Veselského. 

- p. Dagmar Quisková: 
     Letos pořádá MAS Opavsko dožínkové slavnosti U vodníka Slámy ve Lhotě (Háj ve 
Slezsku). Akce se bude konat 8. 9. 2012. Zároveň s touto akcí se budou ve Lhotě slavit 
narozeniny vodníka Slámy. MAS Opavsko nás ještě oficiálně nepozvalo ani neinformovalo o 
této akci. PV by měl rozhodnout, zda se zúčastníme jako partner nebo něco jiného. Návrhy si 
PV a KRK promyslí do příštího jednání. 
p. Josef Slivka: 
     Měly by se podpořit regionální (hlučínské) dožínky. 
p. Josef Teuer: 
     Letos se tedy dožínkové slavnosti konají ve Lhotě, příští rok by se mohly konat třeba 
v Bolaticích. 
p. Kurt Kocián: 
     Na Hlučínsku už v minulosti takové dožínky probíhaly. A účast na některých z nich byla 
malá. Větší dožínky pořádají Hať, Bolatice a Vřesina. Pokud by tyto dožínky měly mít větší 
charakter než obecní, měly by se projednat  s pořadateli a SOH. 

- p. Dagmar Quisková: 
     Zúčastnily jsme se s p. Petrou Tomíčkovou konference „Oživlý svět technických 
památek“, kterou pořádalo MAS Opavsko ve Lhotě (Háj ve Slezsku) 21. 6. 2012. Velice 
zajímavé přednášky, výborná organizace a prostředí. 

- -p. Dagmar Quisková: 
Podala návrh na vytvoření projektu s LGD z OP příhraniční spolupráce, Euroregion Silesia. 
Předběžný název: Odkaz minulosti – po stopách práce a víry. …. Obsahoval by asi 2 
konference a 2 zájezdy. Přestavili by se sakrální památky nebo spíše náboženské obřady, 
tradiční řemesla u nás a v Polsku. 
p. Kurt Kocián: 
     Práce byla tématem i vlastivědného časopisu Hlučínsko. Pokud na polské straně 
spolupracují i muzea mělo by se oslovit i Muzeum Hlučínska 
p. Dagmar Quisková: 
     Musíme vše ještě prodiskutovat s polskou stranou. 
p. Kurt Kocián: 
     Zapojit by se měli i faráři. 
p. Dagmar Quisková: 
     Samozřejmě a také by se měli zapojit i polští faráři a muzeum v Glunczycích. 

- p. Josef Teuer: 
     Chtěl bych poprosit o finanční výpomoc pro MAS Hlučínsko. Bylo by to asi na období 4-5 
týdnů. Jedná  se o částku 60 tisíc Kč. 
p. Josef Slivka: 
     Agroland s.r.o. souhlasí s finanční výpomocí finanční částky pro MAS Hlučínsko. 
 
PV a KRK berou na vědomí účast pp. Dagmar Quiskové a Petry Tomíčkové na konferenci 
„Oživlý svět technických památek“ ve Lhotě dne 21. 6. 2012. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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13) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně – obec Darkovice a Sdružení obcí  
c) projednání Žádosti o proplácení – obec Darkovice 
d) Výběr projektů z fiche 1,3,4,5,6,7 a 8. 
f) přerozdělení finanční alokace a výběr Žádostí - 3. varianta  
g) účast a prezentaci MAS Hlučínsko na akci Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) výsledek kontroly realizovaného projektu a kontrolu výběru projektů 
c) zprávu z jednání KS NS MAS a seminář o přípravě ISRÚ 
d) účast p. Dagmar Quiskové a Petry Tomíčkové konferenci „Oživlý svět technických 
památek“ ve Lhotě -  21. 6. 2012 
e) finanční výpomoc Agroland s.r.o 
Programový výbor pověřuje: 
p. Daniela Procházku: 
a) zajistit koláče pro prezentaci MAS Hlučínsko na akci Země Živitelka 2012 – 500 kusů 
pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou: 
a) dojednat podmínky spoluorganizace na Festivalu kultury Hlučínska s panem Herbertem 
Paverou (úkol trvá) 
b) zajistit propagační předměty hlučínského regionu u p. Herberta Pavery 
p. Dagmar Quiskovou 
a) oslovit žadatele, kteří nejsou členy MAS Hlučínsko s nabídkou na členství 
b) napsat paní Kateřině Kasparové – předsedkyni Hodnotící a výběrové komise a požádat o 
zdůvodnění hodnocení bodovacích kritérií 
c) napsat žadateli z Výzvy č. 4 Dětskému ranči v Hlučíně – fiche 5  upozornění, že jimi 
realizovaný projekt nezakládá veřejnou podporu a udržitelnost projektu je 5 let 
d) komunikací s obcí Děhylov (a Dobroslavice) o členství v MAS Hlučínsko 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) zajistit zapsání všech schválených změn PV v Hlášení o změnách MAS Hlučínsko (dle 
Pravidel IV. 1. 1.) – aktuální seznam členů 
b) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
c) zjistit z CP SZIF Praha povinnost obcí při realizaci projektů z fichí zakládající veřejnou 
podporu mít ŽL 
d) oslovit LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi v souvislosti s plánovaným projektem 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi 
a návrh dotačního titulu (úkol trvá) 
b) promyslet případnou účast a šíři prezentace MAS Hlučínsko na akci 8. 9. 2012 ve Lhotě 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                                 Josef Slivka                         Kurt Kocián 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


