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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 22. 8. 2013 od 900 hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Kozák, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Jindřich Koska 
Omluveni: Daniel Procházka, 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. Žádost o proplácení + Hlášení o změně – Obec Závada 
4. 5. Výzva 
5. Seznámení s výsledky provedených kontrol 
6. Dožínkový den v Bolaticích – Podzimní regionální ochutnávání 
7. Výstava Země živitelka 2013 
8. Audit organizace 
9. ISÚ 
10. Diskuze 
11. Usnesení a závěr 

Členové programového výboru 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. Lukáše 
Volného a Kurta Kociána.  
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor 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 15. 9. 
2013. - trvá 
p. Dagmar Quisková 
a) zajistit dokončení administrace Žádosti Výzvy č. 5 (žadatelé po úpravě %) - splněno 
b) provést registraci Žádosti na RO SZIF dle vyhlášených termínů pro 19. kolo PRV - splněno 
c) zajistit prezentaci na akci Leaderfest 2013 - splněno 
d) zajistit prezentaci na akci Země živitelka 2013 - splněno 
e) změnový hlášením provést úpravu počty členů MAS Hlučínsko - trvá 
f) provést příslušné úpravy v SPL (v souvislosti s rozšířením územní působnosti MAS 
Hlučínsko) – úkol trvá 
PV bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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3. Žádost o proplácení + Hlášení o změně – Obec Závada 
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 Závada – (Výzva č. 4 
– 16. kolo). 

Programový výbor souhlasí s proplácením. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Hlášení o změně –  

- Změna: Změna technického řešení projektu a zrušení položky - dopadová plocha 
nebyla vybudovaná, pouze zatravněná. 

Členové Programového výboru se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor se změnami souhlasí. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

4.  Výzva 
p. Dagmar Quisková: 
     Oznámila přítomným členům PV, že všechny projekty byly 19. 6. 2013 zaregistrovány na 
RO SZIF Opava. Poté prošly administrativní kontrolou RO SZIF Opava. Z 19 Žádostí byly 
v 18 případech objeveny chyby. Nalezené chyby byly odstraněny a všechny projekty splnily 
administrativní kontrolu.  

       PV bere na vědomí postup Žádostí 5. Výzvy. 
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
5.  Seznámení s výsledky provedených kontrol 

p. Dagmar Quisková: 
     Seznámila přítomné členy s výsledky kontrol, které provedla Kontrolní a revizní komise. 
Jednalo se o realizované projekty žadatelů: 

- Sdružení obcí Hlučínska  
- Obec Bělá 
- Obec Oldřišov 

     PV bere na vědomí kontroly provedené KRK. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
p. Dagmar Quisková: 
     Seznámila přítomné rovněž s kontrolami realizace projektů -  spoluúčast s RO SZIF: 
     - Alfons Laňka 
     - Petr Novák – uložena sankce RO SZIF 
     - Obec Oldřišov 
     - Obec Bělá 
     - Obec Sudice 
     - Sdružení obcí Hlučínska 
PV bere na vědomí kontroly realizace projektů. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

6. Dožínkový den v Bolaticích – Podzimní regionální ochutnávání 
p. Dagmar Quisková: 
     Informovala přítomné členy o schválení dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 
50.000Kč. Proběhly organizační a plánovací 3 schůzky se zástupci obce Bolatice, MAS 
Opavsko a SZIF. Seznámila členy PV s dosavadními postupy pro zorganizování akce a se 
sponzorskými dary, které věnovali členové MAS Hlučínsko.  
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PV schvaluje dosavadní postup organizování akce Podzimní regionální ochutnávání za 
přispění dotace MZe 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
7. Země Živitelka 2013 

p. Dagmar Quisková: 
     MAS Hlučínsko se výstavy zúčastní od čtvrtku 29. 8. do neděle 1. 9. 2013. Na společném 
stánku bude MAS Hlučínsko vystavovat společně s MAS Opavsko a MAS Regionu Poodří. 
Faktury za ubytování, poplatek za vystavování a pronájem nábytku byly už zaplaceny.  
     Návrh: MAS Hlučínsko bude k prezentaci svého regionu nabízet ochutnávku hlučínských 
koláčů, pečené kolena z Rohova, piva z minipivovaru a uzenářské výrobky firmy Vilášek 
Kravaře.  
PV schvaluje účast a navrhovanou propagaci MAS Hlučínsko na výstavě Země Živitelka 
2013. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

8. Audit organizace 
p. Dagmar Quisková: 
     Smlouva s auditorskou společností – Opavská auditorská kancelář (dle výběru) byla již 
podepsána. Audit momentálně probíhá. Do 15. 9. 2013 auditorská společnost dle podepsané 
smlouvy dodá výsledek auditu. 
PV bere na vědomí informace o probíhajícím auditu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

9. ISÚ 
p. Dagmar Quisková: 
Informovala přítomné členy PV o průběhu komunitního plánování: 

� Ekonomika Hlučínska – probíhá 
� Cestovní ruch, rekreace a sport – probíhá 
� Infrastruktura – probíhá 
� Životní prostředí – probíhá 
� Sociální oblast – komunitní plánování ukončeno 

     Z důvodů stále nedokončeného finálního vzoru pro vytvoření ISÚ byl odeslán požadavek 
na KÚ MS kraje o prodloužení dotace do konce roku 2014. Proto základní dokumenty 
(analýzy) mohou  členové zodpovědní za jednotlivé oblasti dodat tyto do 30.9.2013.  
PV bere na vědomí průběh komunitního plánování. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
10.  Diskuze 

p. Dagmar Quisková: 
     Seznámila přítomné členy PV s výsledky jednání Krajské sítě NS MAS 
Moravskoslezského kraje, které se uskutečnilo v červenci v Raduni. Kniha KS MAS 
Moravskoslezského kraje – návrh vytvořila Dagmar Quisková. Každá MAS 
Moravskoslezského kraje má na pořízení fotografií ze svého území 5000 Kč. MAS Hlučínsko 
má fotografa, který momentálně pořizuje fotografie do této publikace. 
PV bere na vědomí informace o publikaci krajského sdružení NS MAS MSk. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
p. Dagmar Quisková 
Seznámila s obsahem pořádaných akce v nejbližším období, kterých bychom se mohli 
zúčastnit: 
13. – 15. 9. 2013 – 18. výstava hroznů Slezska, Velké Hoštice 
18. – 20. 9. 2013 – setkání členů Euroregionu Silesia, Szimocice, Polsko 
22. 9. 2013 – Festiwal produktu lokalnego, Ustroň, Polsko 
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1. – 3. 10. 2013 – Venkov 2013, Teplice nad Bečvou 
PV po projednání rozhodl se akcí zúčastnit a pověřuje prezentací na: 
13. – 15. 9. 2013 – 18. výstava hroznů Slezska – p- Josef Teuer 
18. – 20. 9. 2013 – setkání členů Euroregionu Silesia – p. Dagmar Quisková (dle možností p. 
Josef Teuer) 
22. 9. 2013 – Festiwal produktu lokalnego – p. Dagmar Quisková 
1. – 3. 10. 2013 – Venkov 2013, Teplice nad Bečvou - p. Dagmar Quisková (dle možností p. 
Josef Teuer) 
 
 

11. Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Žádost o proplácení – Obec Závada 
c) Hlášení o změně – Obec Závada 
d) dosavadní postup, přípravu a organizaci (včetně financování) okresního dožínkového dnu – 
Podzimní regionální ochutnávání 
e) schvaluje účast a navrhovanou propagaci na výstavě Země živitelka 
f) schvaluje účast na propagačních akcích: 18. výstava hroznů, setkání Euroregionu Silesia, 
Festiwalu produktu lokalnego a Venkov 2013. 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) postup Žádostí 5. Výzvy 
c) výsledky kontroly projektů provedené KRK 
d) výsledky kontroly realizace projektů v součinnosti s kontrolou RO SZIF 
e) informace o probíhajícím auditu 
f) průběh komunitního plánování 
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  
p. Dagmar Quiskovou 
a) změnový hlášením provést úpravu počty členů MAS Hlučínsko – úkol trvá 
b) provést příslušné úpravy v SPL (v souvislosti s rozšířením územní působnosti MAS 
Hlučínsko) – úkol trvá 
c) účastí za účelem propagace na akcích: setkání Euroregionu Silesia, Festiwalu produktu 
lokalnego a Venkov 2013. 
p. Josefa Teuera: 
a) účastí za účelem propagace na akci: 18. výstava hroznů a dle možnosti na Venkov 2013. 
 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
     Josef Teuer                                            Lukáš Volný                    Kurt Kocián 
     předseda MAS                                      ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


