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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 24. 1. 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: pp. 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 (doplněný o aktuální body jednání):  
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
3. Projednání Žádosti o změnu – Albertovec s.r.o, ŘKF Třebom 
4. Projednání Žádosti o proplácení – obec Vřesina 
5. Přijetí nového člena a zrušení členství 
6. Příprava členské schůze 
7. Integrovaná strategie území – ISÚ 
8. Návrh na aktualizaci SPL 
9. Příprava aktualizace fichí 
10. Projednání zpráv z provedených kontrol 
11. Diskuze 
12. Přijetí usnesení a závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 8  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. Petra Kozáka 
a Petra Halfara. 
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. Josef Teuer: 
a) zjistit, zda člen HaVk p. Kašing bude pracovat v této komise i v dalším období-splněno. 
Ano, pan Kašingk bude pracovat v HaVkomisi i v roce 2012 
 p. Dagmar  Quiskové: 
a) příprav programu semináře na únor 2012- splněno 
b) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD-průběžně se plní 
všem členům: 
a) zpracovat podrobnější návrh projektu spolupráce s LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi- 
a návrh dotačního titulu (úkol trvá) 
b) připravit návrh změn SPL včetně odůvodnění-splněno 
c) připravit návrh členů do doplňujících voleb (podnikatelský sektor)-splněno 
d) připravit případný návrh změn Stanov MAS Hlučínsko i s odůvodněním - splněno. Nejsou 
předloženy žádné návrhy změn. 
PV a KRK bere na vědomí plnění úkolů z minulého PV 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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3) Projednání Hlášení o změně – Albertovec s.r.o. a ŘKF T řebom 
p. Dagmar Quisková: 
Albertovec: Změna se týká posunu Žádosti o proplácení – původní návrh 31. 1. 2012, změna 
– 31. 3. 2012  
ŘKF Třebom:  Změna se týká technického řešení projektu a navýšení celkových nákladů.  
Členové PV a KRK se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor a KRK se změnou souhlasí 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Projednání Žádosti o proplacení – obec Vřesina 
p. Dagmar Quisková: 
Byla předložena Žádost o proplácení obce Vřesina z Výzvy č. 2. 
Členové PV a KRK se seznámili s přiloženou dokumentací. Nebyly shledány žádné 
nedostatky. 
Programový výbor a KRK souhlasí s proplácením 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5) Přijetí nového člena a zrušení členství 
Programový výbor projednal žádost o přijetí za člena Místní akční skupiny Hlučínsko fyzické 
osoby pana Jiřího Glenze z Hatě k datu 1. 2. 2012. 
Programový výbor projednal oznámení o ukončení členství k datu 31. 12. 2011 paní Pavly 
Mrázkové v Místní akční skupině Hlučínsko z důvodů změny bydliště. Paní Mrázková má 
vyrovnány všechny finanční závazky vůči MAS Hlučínsku. 
Tyto body byly projednány v souladu se Stanovami MAS Hlučínsko. 
Programový výbor souhlasí s přijetím nového člena p. Jiřího Glenze a bere na vědomí 
ukončení členství paní Pavly Mrázkové. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Příprava členské schůze 
p. Josef Teuer: 
Předseda MAS Hlučínsko upřesnil body, které je nutno projednat na členské schůzi. Je nutno 
provést doplňující volby do Programového výboru za paní Pavlu Mrázkovou, která ukončila 
členství. Návrh: pan Josef Sliwka (podnikatelský sektor – Agroland s.r.o.).  
Programový výbor souhlasí s navrženým kandidátem a předloží tento návrh členské schůzi. 
Programový výbor upřesnil organizaci členské schůze: 

- datum konání úterý 28. 2. 2012 v sále obecního úřadu Bohuslavice 
- začátek jednání 9.00 hod. Občerstvení zajistí p. Dagmar Quisková v součinnosti se 

starostou obce Bohuslavice p. kurtem Kociánem 
- v 11.30 proběhne seminář na téma: Rozvoj spolupráce MAS a LGD v oblasti 

společensko-kulturního života Hlučínska a Hlubčicka a její přínos pro rozvoj 
cestovního ruchu 

- program členské schůze a program semináře zajistí p. Dagmar Quisková 
- p. Dagmar Quisková zajistí zaslání pozvánek členům na jednání MAS Hlučínsko a 

návrh aktualizovaného SPL členům k prostudování 
- p. Dagmar Quisková zajistí rozeslání pozvánek na seminář 
- výši členských příspěvků PV navrhne členské schůzi ve stejné výši jako v roce 2011 
- programový výbor upřesnil seznam hostů, kterým bude zaslána pozvánka na členskou 

shůzi 
- na členskou schůzi a následný seminář budou pozváni představitelé spolupracující 

LGD 
Programový výbor a KRK souhlasí s podobou návrhu konání členské schůze. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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7) Integrovaní strategie území - ISÚ 
p. Dagmar Quisková: 
Informoval přítomné o stavu zpracování ISÚ.  
Provádí se zpracování výstupu z dotazníku. Celkové práce aktualizaci ISÚ se opozdily, 
z důvodů pozdního dodání dotazníků některými obcemi. \vyhodnocení dotazníků a 
aktualizace ISÚ probíhá součinně, předpokládaný termín zpracování je do členské schůze. 
Výstupy budou zaslány členům programového výboru a KRK k posouzení.  
Další postup MAS bude navržen na základě výstupů. 
 PV a KRK bere na vědomí práci na vyhodnocování dotazníků a aktualizaci ISÚ.  
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
8) Návrh na aktualizaci SPL 
p. Dagmar Quisková: 
Předložila přítomným aktualizovanou podobu SPL včetně procentuálního rozvržení fichí, 
která byla zpracovaná na podkladě připomínek členů programového výboru a komise pro 
SPL.  
Programový výbor souhlasí s navrhovanými změnami a předložit SPL členské schůzi.  
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové rozeslat SPL všem členům, aby měli možnost 
si připravit návrhy na případné doplnění SPL nebo jeho změnu. 
Programový výbor s výše uvedeným souhlasí.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
9) Příprava aktualizace fichí 
p. Josef Teuer: 
Informoval přítomné o navrhovaných změnách ve fichích. Návrh podala komise pro SPL. 
Navrhuje doplnit bodovací kritéria ve fichích č. 1,3,6 a 7. 
P.Dagmar Quisková seznámila přítomné s navrhovaným doplněním bodovacích kritérií 
stanovených MAS Hlučínsko. Dle plnění SPL bude ve Výzvě č. 4 vyhlášena fiche č. 2. 
Aktuální znění bylo předneseno přítomným. 
Programový výbor schválil doplnění a upřesnění kritérií v předložených Ficích. 
Programový výbor upřesnil, že Výzva č. 4 bude vyhlášena v termínu pro 16. kolo PRV 
(příjem Žádostí na RO SZIF z IV. 1. 2. v červnu 2012). 
P. Dagmar Quisková informovala, že pro 16. kolo PRV budou nové formuláře pro fiche, a 
proto nelze nahlásit schválené změny už nyní. 
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové zapracovat schválené změny ve Ficích 1-7 do 
nových formulářů. 
Programový výbor v souladu s SPL navrhuje přidat novou fichi – fichi č. 8 z III.2.1.2. – 
Občanské vybavení a služby. Název fiche je s hlučínském nářečí: Přy zabavě i v roboče 
dokupy. Návrh na zařazení fiche bude předložen členské schůzi.  
 
Programový výbor s výše uvedeným souhlasí. 
 Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
10) Projednání zpráv z provedených kontrol 
Členové KRK předložili programovému výboru závěry z provedených kontrol. Předložené 
zprávy se týkají kontrol: 

- 6. 12. 2011 realizace projektu města Dolní Benešov z Výzvy č. 2 – bez závad 
- 6. 12. 2011 realizace projektu Hoštická a.s. z Výzvy č. 3 – bez závad 
- 14. 12. 2011 realizace projektu obce Strahovice z Výzvy č. 2 – bez závad 

Programový výbor bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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11) Diskuse 
p. Josef Teuer: 
Informoval PV a KRK o prezentaci reginu Hlučínska a MAS Hlučínsko v polském Sulkově 6. 
1. 2012. Akce se zúčastnila Schola Velké Hoštice. Schola nemá právní subjektivitu, 
účinkujícím vznikla ztráta ve výši cca 600,- za dopravu. Programový výbor souhlasí 
s doplatkem ztráty z vlastních zdrojů. 
 
12) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení o změně – Albertovec s.r.o a ŘKF Třebom 
c) Žádosti o proplacení – obec Vřesina 
d) přijetí p. Jiřího Glenze za člena MAS Hlučínsko k 1. 2. 2012 
e) návrh kandidáta doplňujících voleb do programového výboru – p. Josefa Sliwku za 
podnikatelský sektor 
f) datum a místo konání členské schůze – 28. 2. 2012, obec Bohuslavice 
g) datum a místo konání semináře – 28. 2. 2012, obec Bohuslavice 
h) návrh výše členských příspěvků ve výši příspěvků jako v roce 2011 
i) pozvat představitelé spolupracující LGD na členskou schůzi jako hosty a poté na seminář 
j) doplňující kritéria a podobu fichí 1-7 
k) předložit členské schůzi k projednání podobu fiche č. 8 jako součást aktualizovaného SPL 
l) doplatek ztráty Scholy Velké Hoštice při prezentaci regionu z vlastních zdrojů ve výši 600,- 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) připravit program členské schůze a zajistit jeho rozeslání členům a upřesněným hostům 
b) zajistit rozeslání návrhu aktualizovaného SPL všem členům 
c) připravit program semináře, zajistit organizaci a rozeslání programu 
d) zajistit občerstvení na členskou schůzi a seminář ve spolupráci s p. Kurtem Kociánem 
e) zajistit zapsání všech schválených změn v Hlášení o změnách (dle aktuálních formulářů) 
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 
b) ukončení členství p. Pavly Mrázkové k datu 31. 12. 2011 
c) postup prací na vyhodnocování dotazníků k ISÚ a její aktualizaci 
d) zprávy KRK o provedených kontrolách 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
      Josef Teuer                                Petr Kozák                          Petr Halfar 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


