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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 29. 10. 2012 od 1000 h v areálu  Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Josef Slivka, Daniel Procházka, Petr Kozák,  
KRK: Jindřich Koska, 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: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
3. Projednání Žádosti o proplácení – obec Třebom 
4. Projednání Žádosti o změnu – obec Služovice, obec Vřesina 
5. Seznámení s výsledky provedených kontrol 
6. Propagační materiály – výběr dodavatele kalendářů 
7. Informace o česko-polské konferenci 
8. Vyhodnocení dotazníku pro ISRÚ 
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. Petra 
Halfara a Petra Kozáka. 
Zapisovatel 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 
Programový výbor pověřuje: 
p. Dagmar Quiskovou: 
a) napsat Žádost o poskytování informací o činnosti Sdružení obcí Hlučínska - splněno 
b) vypracovat poptávku a zajistit cenovou nabídku min. od 3 výrobců pro nástěnné kalendáře 
2013 - trvá 
p. Lukáš Volný: 
a) zajištění právního vzoru partnerské smlouvy – splněno 
 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar  Quiskové: 
a) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol) - trvá 
b) zajistit výrobu reklamního banneru - trvá 
c) zajistit aktualizovanou kalkulaci reklamních předmětů – kuličková pera a igelitové tašky - 
splněno 
d) zaslat emailem upřesnění informací o požadavcích na vytvoření publikace – splněno 
částečně -  zaslána výzva a specifické údaje pro výběr zhotovitele v rámci MS kraje 
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Programový výbor bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
3) Projednání Žádosti o proplácení – obec Třebom 
p. Dagmar Quisková: 
     Předložila členům Programového výboru Žádost o proplacení a příslušné dokumenty nutné 
k proplacení po ukončení realizace projektu z IV. 1. 2.obce Třebom – (Výzva č. 3 – 13. kolo) 
  
Programový výbor souhlasí s proplácením. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4) Projednání Žádosti o změnu – obec Služovice, obec Vřesina 
p. Dagmar Quisková: 
obec Služovice – 

-  změna technických údajů projektu – výplň skla, plocha obnovené nebo vybudované 
plochy 

- Změna termínu Žádosti o proplácení 
obec Vřesina –  

- Změna výše celkových výdajů a nezpůsobilých výdajů 
- Místa realizace projektu 
- Technické údaje projektu 
- Ostatní údaje – změna v kódech způsobilých a nezpůsobilých výdajů 

 
Členové programového výboru se seznámili se zdůvodněním změn. 
Programový výbor se změnami souhlasí. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
5) Seznámení s výsledky provedených kontrol 
p. Jindřich Koska:  
     Seznámil PV s výsledky kontroly na místě realizace: 

a) Sdružení obcí Hlučínska: Kontroly se zúčastnila Dagmar Quisková a Petr Halfar. 
Kontrola proběhla v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky. 

b) Obec Darkovice: Kontroly se zúčastnili Dagmar Quisková, Petra Tomíčková, Petr 
Halfar a Jindřich Koska. 

Programový výbor bere kontroly realizace projektu na vědomí. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6) Propagační materiály – výběr dodavatele kalendářů 
     Do doby konání Programového výboru nebyly doručeny všechny nabídky - termín 
doručení byl do 31. 10. 2012. Ihned po doručená všech nabídek proběhne jednání členů 
Programového výboru pro výběr nejvhodnější nabídky. 
 
 
7) Informace o česko-polské konferenci 
p. Dagmar Quisková:  
     Ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 se uskuteční česko-polská pracovní a programová 
konference Leader bez hranic 2012, koterá se koná na Rejvízu. Nabídka účasti pro zástupce 
MAS Hlučínsko. Programový výbor pověřil zastupováním MAS Hlučínsko na konferenci p. 
Dagmar Quiskovou. 
Programový výbor a KRK souhlasí s účastí na česko-polské konferenci. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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8) Vyhodnocení dotazníku pro ISRÚ 
p. Dagmar Quisková: 

- PV bylo rozdáno vyhodnocení dotazníku. Každý člen může dopsat své poznámky 
nebo poznatky.  

- Je nutné stanovit, kdo bude za kterou oblast zodpovídat. Celkem bude 5 oblastí 
komunitního plánování.  

- Byla zpracována Vstupní zpráva strategie. 
p. Daniel Procházka: 
     Informoval o plánu Sdružení obcí Hlučínska vytvořit novou Integrovanou strategii území. 
p. Dagmar Quisková: 
     Je důležité, aby se všichni starostové zamysleli nad vyhodnocením dotazníku a popřípadě 
doplnili chybějící údaje. Budoucí vypracovanou Integrovanou regionální strategii bude muset 
schválit každá obec. 
Je zapotřebí zpracovat strategii, která bude řešit problémy a potřeby obyvatelstva, kteří žijí 
v hlučínském regionu. 
p. Jindřich Koska: 
     Vyhodnocení dotazníku je dobře odvedená práce. Bohužel některé údaje jsou 
nepoužitelné. Je nutné požádat starosty, aby se tomuto tématu věnovali podrobněji. 
p. Josef Teuer: 
      Všichni starostové se musí nad tímto důležitým dokumentem zamyslet. Některé části bude 
potřeba opravit a/nebo doplnit – režimem komunitního plánování. 
Rozdělení oblastí pro komunitní plánování – 

- Sociální oblast:  Lukáš Volný, Petr Halfar 
- Infrastruktura:  Petr Kozák, Daniel Procházka 
- Cestovní ruch:  Jindřich Koska, Kristina Fojtíková 
- Ekonomická oblast:  Josef Teuer, Josef Slivka 
- Životní prostředí:  Kurt Kocián, Jan Kubný 

 
Bylo by vhodné do oblasti cestovního ruchu pozvat někoho ze Sdružení obcí Hlučínska. 
 
Programový výbor a KRK schvaluje rozdělení členů do oblastí pro komunitní plánování. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
9) Diskuze 
p. Josef Teuer: 
     Z Národní sítě Místních akčních skupin přišla žádost o vyplnění 4 otázek, týkajících se 
názoru na práci Místních akčních skupin. Programový výbor se shodl na následujícím znění 
odpovědí:  
 1. Měla vaše MAS jakýmkoliv způsobem navázáno poskytování příspěvků do MAS 
s dotacemi s LEADERu? 
 Místní akční skupina Hlučínsko nikdy podmiňovala poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova, osa IV – Leader, opatření IV.1.2 žádným příspěvkem či jinou finanční podporou od 
realizátorů schválených projektů. 
 
2. Jaký je názor vaší MAS na podnikání místních akčních skupin – tedy jiných aktivit mimo 
realizaci SPL? 
 
Místní akční skupina nesouhlasí s podnikáním Místních akčních skupin s výjimkou školících 
a vzdělávacích aktivit. 
Nedostatek finančních prostředků neřeší Místní akční skupina podnikáním, absenci financí 
řeší půjčkami od svých členů. 
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3. Jaký je názor vaší MAS na její postavení v regionu ohledně doplňkových neziskových 
aktivit – tedy suplování aktivit neziskových organizací v regionu? 
Místní akční skupina Hlučínsko nesouhlasí se suplováním aktivit neziskových organizací, 
zastává názor spolupráce a partnerství s těmito organizacemi. 
 
4. Jaký postup tvorby (aktualizace) integrovaných strategií zvolila vaše MAS? 
 Místní akční skupina zvolila aktualizaci integrované strategie vnitřním komunitním 
způsobem. 
 
PV a KRK souhlasí s vyjádřeným zněním. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
     PV a KRK pověřují Dagmar Quiskovou, aby vyjádření Programového výboru odeslala 
Národní síti Místních akčních skupin. 
 
10) Usnesení a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Žádost o proplácení – obec Třebom 
c) Hlášení o změně – obec Služovice, obec Vřesina 
d) účast na česko-polské konferenci 21. -23. 11.2012 p. Dagmar Quiskové 
e) rozdělení členů do oblastí pro komunitní plánování 
f) znění odpovědí pro odpovědi dopisu NS MAS 
Programový výbor bere na vědomí: 
a) plnění úkolů z minulého jednání 
b) výsledky provedených kontrol – Sdružení obcí Hlučínska, obec Darkovice 
Programový výbor pověřuje: 
p. Dagmar Quiskovou: 
a) zaslat odpovědi a vyjádření PV  Národní síti Místních akčních skupin. 
b) vypracovat poptávku a zajistit cenovou nabídku min. od 3 výrobců pro nástěnné kalendáře 
2013 - 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) po výběru dodavatele krajské publikace zaslat požadavky na obsah a rozsah všem členům 
Programového výboru. 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
      Josef Teuer                                 Petr Halfar                          Petr Kozák 
     předseda MAS                                      ověřovatel                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Tomíčková 


