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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo  
dne 1. 2. 2016 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš Volný, Petr Kozák, Libor Ziegl 
KRK: pp. Krista Fojtíková, Karel Vevrka 
MAS: pp. Dagmar Quisková, Radim Lokoč 
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil k jednotlivým 
bodům jednání. 
 
Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
2. CLLD 
3. Členská schůze – technicko-organizační zajištění 
4. Projekty MAS Hlučínsko z.s. 
5. Organizační záležitosti 
6. Diskuze  
Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

p. Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Radim Lokoč a ověřovatele zápisu pp. Josef Slivka a Lukáš Volný.  
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil tyto návrhy. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání: 
p. Dagmar Quiskové: 
a) Dagmar Quiskové zajistit technicko-organizační zabezpečení Členské schůze dne 7. 12. 2015 - 
splněno 
pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi: 

 dokončení podmínek pro standardizaci MAS včetně aktualizace dokumentů u KS Ostrava – trvá, 
z minula, splněno 

 Radimu Lokočovi a Dagmar Quiskové zajistit dopracování CLLD dle časového harmonogramu před 
finalizací 

PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 
2. CLLD 
  p. Radim Lokoč: 
- předložení návrhu finančního plánu SCLLD 
- info: na webu jsou zveřejněny části CLLD, celý dokument bude vyhotoven do Členské schůze a 

předložen k projednání. 
- info o časovém harmonogramu CLLD:  

- předložení SCLLD na ČS v únoru 2016 
- podání do MS 2014+ 
- zaslání CLLD do 20 dnů na OTPT 

Programový výbor schvaluje předloženou verzi naplňování finančního plánu CLLD a časový 
harmonogram podání CLLD. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá: Radimu Lokočovi a Dagmar Quiskové zajistit předložení CLLD Členské schůzi. zveřejnění na 
webových stránkách a zaslání na OTPT. 
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3. Členská schůze 
pp. Josef Teuer, Dagmar Quisková: 
Návrh na svolání Členské schůze: 
23. 2. 2016 (úterý) od 12.30 – Velké Hoštice, areál Hoštická a.s 
Program a úkoly: 

 Volba mandátové komise, návrhové komise - Teuer 

 Zpráva o činnosti za rok 2015 - Quisková 

 Zpráva hospodaření za rok 2015 - Teuer 

 Zpráva Kontrolní a revizní komise - Fojtíková 

 Zpráva komise žen a mladých lidí - Pavera 

 Zpráva zemědělské komise - Fojtík 

 Plán práce a rozpočet na rok 2016 - Teuer 

 CLLD - Lokoč 

 Diskuse  
PV schvaluje datum a místo konání a program Členské schůze dne 23. 2. 2016 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Další úkoly: 

- pozvánky s návratkou – Quisková 
- materiál k projednání – Quisková 
- technické zabezpečení – Quisková (ve spolupráci s Hoštická a.s.) 

PV ukládá: Dagmar Quiskové zajistit technicko-organizační zabezpečení Členské schůze dne 23. 2. 
2016. 
Návrhy PV na ČS: 

- členský příspěvek na rok 2016 ve výši 5000,-/člena 
- vyloučení člena: Albertovec s.r.o (na vlastní žádost) 

PV schvaluje návrh členských příspěvků 2016 ve výši 5000,-/člena datum a návrh ČS na vyloučení 
člena: Albertovec s.r.o. 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
4. Projekty MAS Hlučínsko z.s. 
p. Dagmar Quisková: 
- jede projekt MS kraje - Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015, ukončení 
31. 5. 2016 
- od 8. 1. 2016 se realizují projekty MAP východ a MAP západ z MŠMT. Projekty mají schválenou 
kontrolu přijatelnosti, čeká se na vyhodnocení. Poté bude podepsaná dohoda (předpoklad 
duben/květen 2016) 
PV bere na vědomí realizaci projektů. 
PV ukládá: Dagmar Quiskové zajistit realizaci probíhajících projektů. 
 
5. Organizační záležitosti 
p. Dagmar Quisková – Návrh na znění aktualizovaného Archivačního a spisového řádu:  
- předložila PV k projednání návrh na znění aktualizovaného Archivačního a spisového řádu. 
PV schvaluje znění Archivačního a spisového řádu. 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
p. Dagmar Quisková – Nákup techniky pro projekty MAP:  
- předložila PV k projednání návrh prúzkumu trhu na zakoupení IT techniky pro projekty MAP. 

Nákup je do výše 400 000,- bez DPH a na základě Obecných pravidel nemusí být vypsáno VŘ. 
PV souhlasí a pověřuje Dagmar Quiskovou nákupem techniky dle předloženého cenového průzkumu. 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
p. Dagmar Quisková – přihláška – vstup do MAS:  
- předložila PV k projednání přihlášku – vstup do MAS: Prajzská ambasáda, IČ: 22906193 od 1. 3. 

2016 
PV schvaluje členství Prajzské ambasády a zařazuje člena do zájmové skupiny Volnočasové aktivity. 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
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PV ukládá: Dagmar Quiskové zajistit zveřejnění aktualizované členské základy na webových stránkách 
a úpravu dle podmínek ŘO. 

 
 

6. Diskuze, závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) předloženou verzi finančního plánu naplňování CLLD a časový harmonogram zpracování CLLD. 
d) datum, místo a program Členské schůze dne 23. 2. 2016 
e) návrh členských příspěvků 2016 ve výši 5000,-/člena datum a podává ČS návrh na vyloučení 

člena: Albertovec s.r.o. 
f) znění Archivačního a spisového řádu. 
g) souhlasí s nákupem IT pro MAPy 
h) členství Prajzské ambasády a zařazuje člena do zájmové skupiny Volnočasové aktivity. 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
a) zajistit technicko-organizační zabezpečení Členské schůze dne 23. 2. 2016. 
b) zajistit realizaci probíhajících projektů 
c) nákup IT pro MAPy dle marketingového průzkumu 
d) zajistit zveřejnění aktualizované členské základy na webových stránkách a úpravu dle podmínek 
ŘO. 
pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi: 
a) zajistit předložení CLLD Členské schůzi, zveřejnění na webových stránkách a zaslání na OTPT. 
 
 
 
 
 
 
 
    Josef Teuer                                              Josef Slivka                       Lukáš Volný 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 
Zapsal: Radim Lokoč 


