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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 23. 2. 2012 od 900 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Kurt Kocián, Jan Kubný, Petr Kozák, Lukáš Volný 
KRK: p. Petr Halfar 
MAS: p. Dagmar Quisková 
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 – Agroland s.r.o, Bohuslavice, Albertovec s.r.o 
4. Projednání Žádosti o proplácení – Alfons Laňka, Opavice s.r.o., ŘKF Třebom, 

Bohuslavice 
5. Přijetí usnesení a závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p.Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Daniela 
Procházku a Petra Halfara. 
Zapisovatelé i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2) Kontrola úkolů z minulého PV 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) připravit program členské schůze a zajistit jeho rozeslání členům a upřesněným hostům-
splněno 
b) zajistit rozeslání návrhu aktualizovaného SPL všem členům-splněno 
c) připravit program semináře, zajistit organizaci a rozeslání programu-splněno 
d) zajistit občerstvení na členskou schůzi a seminář ve spolupráci s p. Kurtem Kociánemve 
fázi plnění 
e) zajistit zapsání všech schválených změn v Hlášení o změnách (dle aktuálních formulářů)-
trvá 
f) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol)-trvá 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi 
a návrh dotačního titulu (úkol trvá) 
PV a KRK bere na vědomí plnění úkolů z minulého PV 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
3) Projednání Hlášení o změně – Agroland s.r.o, Bohuslavice, Albertovec s.r.o 
p. Dagmar Quisková: 
Agroland: Změna se týká posunu Žádosti o proplácení – původní návrh 28. 2. 2012, změna –
 31. 5. 2012  
obec Bohuslavice: Změna se týká souladu počtu hlásičů uvedených v projektu (37) a na mapě 
(39). Počet hlásičů je podle projektu 37.  
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Albertovec s.r.o. – žadatel Hlášením o změně na vlastní žádost ukončuje administraci 
projektu. Důvodem pro zastavení je možné porušení Pravidel IV.1.2. 
Členové PV a KRK se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor a KRK se změnou souhlasí 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
4) Projednání Žádostí o proplacení – Alfonf Laňka, Opavice s.r.o, ŘKF T řebom, 
Bohuslavice 
p. Dagmar Quisková: 
Byly předloženy 4 Žádosti o proplácení – všechny Žádosti jsou projekty realizované ve 
Výzvě č. 3: 
Fiche č. 1 – Alfons Laňka a Opavice s.r.o  
Fiche č. 3 – obec Bohuslavice 
 Fiche č. 7 - ŘKF Třebom. 
Členové PV a KRK se seznámili s přiloženou dokumentací. V mezích dostupných informací 
nebyly shledány žádné nedostatky. 
Programový výbor a KRK souhlasí s proplácením 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
 
5) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně – Agroland s.r.o., Bohuslavice, Albertovec s.r.o. 
c) Žádosti o proplacení – Alfons Laňka, Opavice s.r.o, ŘKF Třebom, Bohuslavice 
p. Dagmar  Quiskové: 
e) zajistit zapsání všech schválených změn v Hlášení o změnách (dle aktuálních formulářů)-
trvá 
f) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi 
a návrh dotačního titulu (úkol trvá) 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) plnění úkolů z minulého PV 
 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                                Daniel Procházka                Petr Halfar 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


