
 

   
 

 
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo  

dne 21. 11. 2016 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš Volný, Libor Ziegl, Daniel Procházka 
KRK: p. Martin Štefek 
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  (příprava a realizace, projekty Spolupráce) 
3. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
4. Členská schůze + seminář k CLLD 
5. Organizační záležitosti 
6. Diskuze  

  
Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p. Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Daniela Procházku a 
Lukáše Volného 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil tyto návrhy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání: 
p. Dagmar Quisková: 
a) předložit výdaje k financování režie CLLD – splněno (1. platba) a průběžně plněno 
b) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP – průběžně plněno 
c) zajištění výroby kalendářů včetně zajištění fotografií s tématikou vzdělávání - splněno 
d) zajistit výběr fotoaparátů pro aktivity MAPů -trvá 
e) zajistit doobsazení volných míst na tématický zájezd CSV a vyúčtování akce - splněno 
f) spolupracovat s CSV na aktivitě: workshop k územnímu plánování - splněno 
pp. Dagmar Quisková a Radim Lokoč: 
a) zpracovat opravy věcného hodnocení CLLD - splněno 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 
2.    CLLD (příprava a realizace, projekty Spolupráce) 
pp Lokoč, Quisková: 

- informace PV o postupu přípravy k realizaci CLLD   
- dne 27.10.2016 byla odeslána přes ISKP první oprava věcného hodnocení 
- přišla informace z IROP (mailem), že před velkou komisí IRP dostal ANO + 3x s výhradami 

(hodnocení) 



 

   
 

- PS byl seznámen s principy hodnocení IROP, PRV a OPZ, nyní se zpracovávají hodnotící 
kritéria podrobně. Po zpracování bude zasláno mailem. Představení bude na semináři k CLLD 

- v přípravě jsou interní postupy MAS (opravy po aktualizaci IROP) 
- na projektech Spolupráce se nyní nepracuje 

PV bere na vědomí stav přípravy k realizace CLLD. 
PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi – zpracovat interní postupy MAS a hodnotící kritéria 
pro všechny programy. 
PV ukládá Dagmar Quiskové průběžně předkládat režijní výdaje CLLD k financování do ISKP. 
 
3.   Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
p.Dagmar Quisková: 

- Projekty MAP Hlučínsko západ a Hlučínsko východ jsou v realizaci – probíhají vzdělávací 
aktivity a doplňují se programové rámce. Týmy pracují na přípravě pro akční plán.  

- Předložení plánu financování a předkládání zpráv dle finální verze v ISKP 
- Nyní se kromě práce na dokumentech rozbíhají vzdělávací aktivity.  

p. Radim Lokoč:  
- animace škol probíhá průběžně, zájem škol však zatím není velký.  
- účast na seminářích byla dostatečná, nyní však školy nejeví zájem. 
- ve spolupráci s NIDV se snažímě zjistit, které školy již podaly žádost o šablony 
- MŠMT chystá školení pro zástupce MAS ohledně žádosti o platbu a zprávy o realizaci týkající 

se šablon 
- školám jsou průběžně poskytovány konzultace týkající se všech vyhlášených dotačních 

programů, ve kterých mohou být školy příjemcem 
PV bere na vědomí informace o realizovaných projektech MAP a informace o poskytované animaci 
školám 
PV ukládá Dagmar Quiskové manažersky zajišťovat vzdělávací aktivity MAP. 
PV ukládá Dagmar Quisková průběžně zajišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci MAP do ISKP dle 
harmonogramů projektů. 
 
4.  Členská schůze a seminář k CLLD: 
p.Josef Teuer: 
- návrh na místo a datum konání Členské schůze: 7. 12. 2016, obec Dobroslavice, restaurace Kuželna 
(předběžně hovořeno s provozovatelem o této možnosti) od 13.30. 
PV souhlasí s datem a místem konání Členské schůze. 
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové technicko-organizační zajištění Členské schůze. 
Návrh výše členských příspěvků na rok 2017:  

- varianta 1: 5000,-/člena jako dosud;  
- varianta 2: na obyvatele 4,- podle počtu obyvatel v obci k 31.12. – zbytek se rozpočte na 

ostatní členy;  
- varianta 3: na obyvatele 5,- podle počtu obyvatel v obci – ostatní členové výrazně nižší 

členský příspěvek.  
Návrh programu Členské schůze: 

1. Úvod  
2. Volba mandátové komise, návrhové komise  
3. Volba Hodnotící a výběrové komise  
4. CLLD  
5. Diskuse  
6. Usnesení a závěr  



 

   
 

PV souhlasí s programem Členské schůze. 
PV navrhuje výši členského příspěvku 5000,-/člena. 
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit distribuci a zveřejnění pozvánky 
Volby do Hodnotící a výběrové komise:  
Návrh PV: 

Subjekty 

Veřejnost (4) 

Darkovice 

Dobroslavice 

Oldřišov 

 Velké Hoštice 

Zemědělci (3) 

Ing. Hanzlík Jan 

Ing. Kašing Zbyněk 

 Richter Pavel 

Církve a soc. služby (1) 

ŘKF Hať 

Volnočasová sdružení (1) 

Český svaz zahrádkářů Bolatice - 
Mgr. Lenka Osmančíková 

Navržené subjekty (PO) budou informovány, že mohou na základě plné moci do komise nominovat 
odborníky. Pro hodnocení OPZ bude komisi k dispozici odborný posudek, u ostatních programů je 
možno na základě požadavků si odborný posudek sjednat, 
PV souhlasí s navřenými kandidáty do hodnotící a výběrové komise. 
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit oslovit členy Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. v souvislosti 
s dalšími možnými kandidáty při zachování podmínky max. 49% jedna zájmová skupina.  
Seminář k CLLD: 

- je nutno seznámit členy s blížícími se vyhlašovanými Výzvami ze všech programů. Pro 
žadatele z řad veřejnosti (účastnit se mohou samozřejmě i členové MAS) proběhne školení až 
po finální verzi povinných dokumentů k jednotlivým výzvám. Ty musí schválit také ŘO.  

Seminář proběhne ihned po skončení Členské schůze, dne 7. 12. 2016 v Dobroslavicích.  
Návrh programu:  
Program: 

1. Úvod 
2. Plán Výzev 
3. Vyhlašované programové rámce 
4. Hodnotící kritéria 
5. Indikátory 

PV souhlasí s konáním semináře k CLLD. 
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi technicko-organizační a programové zajištění 
semináře. 



 

   
 

 
5.    Organizační záležitosti 
Dagmar Quisková: 
a) VH NS MAS a konfernce ke strategickému plánování ve venkovském prostoru 
23. 11 2016 – Dvůr Králové. Jsou naplánovány první společné schůzky. při této aktivitě možná 
prezentace a propagace CLLD. 
PV souhlasí s účastí VH NS MAS a na konferenci. 
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit účast na VH NS MAS a na konferenci ke strategickému plánování. 
b) školení, semináře – šablony, OPZ  
- 28. 11. – Ostrava – RSK MSK 
- 29. 11. – Ostrava -NIDV  
- 2. 12. – Opava – CSV 
- 5. 12. – Praha – OPZ 
- 9. 12. – Přerov – šablony 
PV souhlasí s účastí na školeních a seminářích. 
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit účast na školeních a seminářích. 
c) TO OS 
- žádost o zajištění seznamů subjektů, jež poskytují vstupné – zapojení do slevové akce pro zvýšení 
turistiky 
- zaplacení příspěvku za rok 2016 
PV souhlasí se zaplacením přípěvku TOOS za rok 2016..  
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové zajistit zaplacení příspěvku TOOS za rok 2017. 
 
6.   Diskuze a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) datum a místo konání Členské schůze – 7. 12. 2016, obec Dobroslavice 
d) návrh programu Členské schůze 
e) návrh výše členského příspěvku na rok 2017 5000,-/člena 
f) návrh programu semináře k CLLD 
g) účast zástupce na VH NS MAS a účast na konferenci ke strategickému plánování 23. 11. 2016 
h) zaplacení příspěvku za rok 2017 TO OS 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) stav přípravy k realizace CLLD 
c) informace o realizovaných projektech MAP a zajišťování animační činnosti 
d) informace o realizované akci ve spolupráci s CSV 
e) PV bere na vědomí informace o přípravě akce TO OS – otevírání turistické sezóny 2017 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD 
b) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP 
c) manažersky zajišťovat vzdělávací aktivity MAP 
d) zajistit výběr fotoaparátů pro aktivity MAPů – trvá z minule 
e) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů 



 

   
 

f) technicko-organizační zajištění Členské schůze 
g) distribuci a zveřejnění pozvánky na Členskou schůzi 
h) oslovit členy spolku v souvislosti s dalšími možnými kandidáty do HaV komise 
i) zajistit účast na VH NS MAS a na konferenci ke strategickému plánování ve venkovském prostoru 

konanou dne 23. 11. 2016 a všech dalších školení a seminářů 
pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi: 
a) zpracovat interní postupy MAS a hodnotící kritéria pro všechny programy 
b) zajištění technicko-organizační a programové části semináře k CLLD 
pp. Dagmar Quiskové a Josefu Teuerovi: 
a) zpracovat interní postupy MAS a hodnotící kritéria pro všechny programy 
všem členům:: 
a) zajistit seznam subjektů pro možné zapojení do slevových akcí pro TO OS 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
 
 
 
   Josef Teuer                                              Daniel Procházka                         Lukáš Volný 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 


