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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 1330 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Jan Kubný, Josef Slivka 
KRK: Jindřich Koska 
MAS: p. Dagmar Quisková, Petra Tomíčková 
Omluveni: pp. Kristina Fojtíková, Daniel Procházka, Petr Kozák, Petr Halfar 
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 Služovice 
4. Projednání Žádosti o změnu – obec Třebom, obec Služovice, Sdružení obcí Hlučínska 
5. Seznámení s výsledky provedených kontrol 
6. Propagační materiály 
7. Informace o prezentaci MAS Hlučínsko 
8. Informace o dotaci MSK 
9. Diskuze  
10. Závěr 

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání. 
Pro: 6  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. Jana 
Kubného a Lukáše Volného. 
Zapisovatelé i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2) Kontrola úkolů z minulého PV 
Programový výbor pověřuje: 
pp. Josefa Teuera a Dagmar Quiskovou: 
a) zajistit propagační předměty hlučínského regionu u p. Herberta Pavery - splněno 
p. Petru Tomíčkovou: 
a) vyzvednout 29. 8. 2012 koláče u paní Dostálové v Rohově - splněno 
p. Dagmar Quiskovou 
a) sdělit MAS Opavsko stanovisko Programového výboru - splněno 
p. Lukáš Volný: 
a) zajištění právního vzoru partnerské smlouvy - trvá 
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 - splněno 
c) zajistit výrobu reklamního banneru - trvá 
d) Vypracovat Žádost o přidružené členství ER Silesia - splněno 
e) zaslat p. Lukáši Volnému informace o ISRÚ - splněno 
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f) zajistit oznámení DR Hlučín o přijetí za člena MAS Hlučínsko včetně zaslání faktury 
členského poplatku - splněno 
 
Programový výbor bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
3) Projednání Žádosti o proplácení – obec Služovice 
p. Dagmar Quisková: 
     Předložila členům Programového výboru příslušné dokumenty nutné k proplacení po 
ukončení realizace projektu z IV. 1. 2. 
obec Služovice – projednání Žádosti o proplácení - 9/2012 (Výzva č. 3 – 13. kolo) 
  
Programový výbor souhlasí s proplácením. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Projednání Žádosti o změnu – obec Třebom, Služovice, Sdružení obcí Hlučínska 
p. Dagmar Quisková: 
obec Třebom – posun termínu Žádosti o proplácení – původní termín 9/2012, nový termín 
11/2012. 
obec Služovice – Došlo ke změně kódu způsobilého výdaje z 957 na 956. 
Sdružení obcí Hlučínska – došlo ke změně místa realizace projektu a termínu konání exkurzí a 
seminářů. Projekt je realizován z Výzvy č. 4. 
 
Členové programového výboru se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor se změnami souhlasí. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
5) Seznámení s výsledky provedených kontrol 
p. Dagmar Quisková:  
     Seznámila PV a KRK s výsledky kontroly na místě realizace: 

a) obec Šilheřovice: Kontroly se zúčastnila Dagmar Quisková a Petra Tomíčková. 
Kontrola proběhla v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky. 

b) obec Kozmice: Kontroly se zúčastnila Petra Tomíčková. Kontrola proběhla v pořádku, 
nebyly shledány žádné nedostatky. 

 
Programový výbor a KRK bere kontroly realizace projektu na vědomí. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Propagační materiály 
a) kuličková pera a PC tašky 
p. Dagmar Quisková: 
     Seznámila PV a KRK návrhy kalkulací na propagační předměty: propisky a igelitové 
tašky. 
Kalkulace: 
250 ks kuličkových per – 5.682Kč bez DPH 
600 ks tašek – 5.850Kč bez DPH – bílá taška, černý potisk 
p. Lukáš Volný:  
      Navrhl, aby se vyrobili zelené a žluté propisky a žluté a zelené tašky s černým potiskem. 
 
PV a KRK souhlasí s výrobou kuličkových a igelitových tašek. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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      Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové, zajistit novou kalkulaci na kuličková pera 
a igelitové tašky v požadovaných barvách. 
 
b) kalendáře 2013 
p. Josef Teuer: 
      Navrhl výrobu kalendářů pro rok 2013. Programový výbor musí rozhodnout, zda se 
objednají stolní nebo nástěnné kalendáře. Na titulní stranu navrhl snímek z Charity Hlučín. 
Celkový počet kalendářů bude 600 ks. 
 
Programový výbor a KRK schválil výrobu nástěnných kalendářů pro rok 2013 v celkovém 
počtu 600 ks. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Programový výbor a KRK souhlasí se snímkem Charity Hlučín na titulní straně kalendáře pro 
rok 2013. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 Programový výbor pověřuje Dagmar Quiskovou vypracováním poptávky a zajištěním 
cenových návrhů minimálně od 3 výrobců pro výrobu nástěnných kalendářů 
 
c)knižní publikace místních akčních skupin MS kraje 
p. Dagmar Quisková: 
      Informovala Programový výbor a KRK o výrobě publikace o Místních akčních skupinách 
Moravskoslezského kraje. Krajské sdružení MAS dostalo příslib peněžní dotace (100%) ve 
výši 200 000,- na výrobu této publikace. Pan Jiří Krist (MAS Opavsko) požádal zástupce 
Místních akčních skupin, aby zajistili cenovou nabídku ve svém regionu.  
Upřesnění pro tvorbu publikace bude dokončeno na jednání zástupců krajské sítě MAS MS 
kraje v Nových Hradech. 
Návrh členů PV:  oslovit f. BITTISK – předběžná kalkulace knihy, velikost A, počet stran cca 
120, pevné desky. 
Všichni členové programového výboru a KRK mohou přeložit své návrhy pro vytvoření 
publikace. Datum pro předložení návrhu bude upřesněno po jednání představitelů KS MAS 
KS kraje. 
  
Programový výbor a KRK ukládá p. Dagmar Quiskové: 
Zaslat emailem upřesnění informací o požadavcích na vytvoření publikace. 
 
Programový výbor a KRK bere na vědomí předběžné informace o chystané publikaci a 
souhlasí se svou spoluúčastí při přípravě. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
7) Informace o prezentaci MAS Hlučínsko 
p. Dagmar Quisková:  

• MAS Hlučínsko se zúčastnila výstavy Země Živitelka 2012. Výstavy se zúčastnila 
Dagmar Quisková a Petra Tomíčková a MAS prezentovala region Hlučínsko 3 dny. 

• Dožínkové slavnosti 2012 – Z Hlučínska se zúčastnily 4 týmy (z obcí Vřesina, 
Darkovice, Štěpánkovice a Velké Hoštice). Dožínkových slavností se za MAS 
Hlučínsko účastnila Dagmar Quisková, byla členem hodnotící komise pro posuzování 
koláčů. Byl navázán kontakt z polskou LGD z Turku (Wielkopolské vojvodství) 

• V Bělotíně účast na konference „Jak na Integrované strategie rozvoje území pro MAS“  
a odpoledne jednání výboru KS MAS ČR. Tématem konference bylo komunitní 
plánování + vytváření strategií (13. 9. 2012). 
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• Účast na konferenci Moravskoslezského kraje „Evropské příležitosti regionu“, která se 
konala v Ostravě (18. 9. 2012). Konference se zúčastnili pp. Josef Teuer a Dagmar 
Quisková. 

• Účast Dagmar Quiskové na festivalu regionálních produktů v Ustroni, Polsko, 
pořádanou místní LGD Wrota Wielskopolski (Wielkopolské vojvodství). Navázány 
kontakty.  

 
Programový výbor a KRK bere na vědomí účast na akcích. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
8) Informace o dotaci MSK 
p. Josef Teuer:  
     Moravskoslezský kraj schválil dotaci pro MAS Hlučínsko a odeslali nám smlouvy 
k podpisu. 
p. Dagmar Quisková: 
      Smlouvy pan Teuer podepsal a odeslali jsme je paní Bartoškové na Krajský úřad 
v Ostravě.     
  
Programový výbor a KRK bere na vědomí informace o postupu dotace MSK. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
10) Diskuze 
p. Kurt Kocián: 
Informoval o plánu komunitní plánování sociálních služeb Sdružením obcí Hlučínska.  
pp. Lukáš Volný a Kurt Kocián: 
Návrh pozvat zástupce jednotlivých komisí MAS Hlučínsko na jednání Programového 
výboru. Zde by se tyto komise mohly a měly vyjádřit ke své činnosti, případně přednést své 
návrhy a připomínky.  
p. Lukáš Volný: 
Návrh, oslovit SOH dopis se žádostí o informovanost o svých plánech a činnostech, aby 
nedocházelo k duplicitním akcím.  
p. Dagmar Quisková: 
     Z Krajského sdružení Místních akčních skupin přišla faktura na zaplacení členského 
příspěvku na rok 2012. Spolu s fakturou byl zaslán i zápis z jednání krajské sítě MAS, kde 
bylo o tomto poplatku rozhodnuto. 
 
Programový výbor souhlasí s platbou členského příspěvku KS MAS. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Programový výbor pověřuje p. Dagmar Quiskovou napsat předsedovi SOH Žádost o 
poskytování informací o činnostech sdružení. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Programový výbor a KRK souhlasí s obesláním jednotlivých komisí k podání podrobností, 
návrhů a připomínek ke své činnosti. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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12) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Žádost o proplácení – obec Služovice 
c) Hlášení o změně – obec Třebom, obec Služovice, Sdružení obcí Hlučínska 
d) výrobu propagačních předmětů – kuličková pera 
e) výrobu propagačních předmětů – igelitové tašky 
f) výrobu nástěnných kalendářů na rok 2013  
g) umístění Charity Hlučín na titulní stranu kalendáře pro rok 2013 
h) spoluúčast při přípravě knižní publikace krajských MAS MS kraje 
i) platbu členského příspěvku KS MAS ve výši 1000,- 
j) obeslání jednotlivých komisí k podání podrobností, návrhů a připomínek ke své činnosti 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) plnění úkolů z minulého jednání 
b) výsledky provedených kontrol – obec Šilheřovice, obec Kozmice 
c) předběžné informace o chystané publikaci 
d) účast na propagačních akcích 
d) informace o postupu dotace MSK 
 
Programový výbor pověřuje: 
p. Dagmar Quiskovou: 
a) napsat Žádost o poskytování informací o činnosti Sdružení obcí Hlučínska 
b) vypracovat poptávku a zajistit cenovou nabídku min. od 3 výrobců pro nástěnné kalendáře 
2013 
p. Lukáš Volný: 
a) zajištění právního vzoru partnerské smlouvy – trvá 
 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) 
b) zajistit výrobu reklamního banneru - trvá 
c) zajistit aktualizovanou kalkulaci reklamních předmětů – kuličková pera a igelitové tašky 
d) zaslat emailem upřesnění informací o požadavcích na vytvoření publikace. 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                                 Jan Kubný                           Lukáš Volný 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


