
 

   
 

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

dne 25. 4. 2016 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš Volný, Libor Ziegl 
KRK: pp. Karel Veverka, 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 (postup schvalování ŘO, Pravidla ŘO, realizace, projekty Spolupráce) 
3. Projekty MAS Hlučínsko z.s. (MAP Hlučínsko západ, MAP Hlučínsko východ, MS kraj) 
4. Finanční zápůjčka 
5. Organizační záležitosti 
6. Diskuze  
Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p. Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Radima Lokoče a ověřovatele zápisu pp. Karla Veverku a Petra 
Halfara.  
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil tyto návrhy. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání: 
p. Dagmar Quisková: 
a) zajistit technicko-organizační zabezpečení Členské schůze dne 23. 2. 2016 - splněno 
b) zajistit realizaci probíhajících projektů - splněno 
c) nákup IT pro MAPy dle marketingového průzkumu - splněno 
d) zajistit zveřejnění aktualizované členské základy na webových stránkách a úpravu dle podmínek ŘO 
- splněno 
pp. Dagmar Quisková a Radim Lokoč: 
a) zajistit předložení CLLD Členské schůzi, zveřejnění na webových stránkách a zaslání na OTPT -

splněno 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 
2.    CLLD (postup schvalování ŘO, Pravidla ŘO, realizace, projekty Spolupráce) 
pp Lokoč, Quisková: 

- přednesení pravidel ŘO k režii MAS 
- informace PV o postupu schvalování CLLD ze stran ŘO 
- informace PV o postupu přípravy k realizaci CLLD   
- příprava rozpočtu pro režie MAS pro období 2015-2023 



 

   
 

- informace o přípravě projektů Spolupráce – zatím v plánu čtyři projekty s polskými LGD, 
ostatní projekty v rámci českého území. Sbírají se další náměty v souladu s CLLD. 

 
PV projednal možnosti ohledně účtování režijní nákladů včetně plnění monitorovacích indikátorů a 
rozhodl o vyúčtování režijních nákladů při realizace CLLD ve dvou obdobích - 1. období 2015-2018, 2. 
období 2019-2023. Roční etapy budou rozděleny po 4 měsících. 
Programový výbor schvaluje vyúčtování režijních nákladů při realizace CLLD ve dvou obdobích - 1. 
období 2015-2018, 2. období 2019-2023. Roční etapy budou po 4 měsících. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi – zpracovat návrh režijních výdajů a monitorovacích 
indikátorů pro období 2015-2018. 
 
 
3.    Projekty MAS Hlučínsko z.s. (MAP Hlučínsko západ, MAP Hlučínsko východ, MS kraj) 
p.Dagmar Quisková: 

- Projekt MAP Hlučínsko západ je v realizaci. Dosud není zprovozněn ISKP, proto nelze udělat 
požadované úpravy stanované ŘO, které by vedly k právnímu aktu – podepsání Dohody a 
vyplacení 30% kofinancování ex-ante. Projekt MAP Hlučínsko východ – projekt schválen, čeká 
se depeše a poté bude projekt upraven dle pokynů ŘO.. 

- projekt MSk je v realizaci, konec čerpání dotace je stanoven na 31. 5. 2016 
PV bere na vědomí informace o realizovaných projektech MAS 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit realizaci probíhajících projektů. 
 
4.   Finanční zápůjčka 
p.Josef Teuer: 
- Informoval Programový výbor o nutnosti finanční zápůjčky z důvodu váznoucích administrativních 
procesů ze strany ŘO především v projektech MAP (dosud nejsou podepsány Dohody, podle kterých 
je vyplácaná platba ex-ante) 
Nabídka finanční zápůjčky  
- Agroland s.r.o. - 300 000Kč s úrokem 1% na 2 měsíce 
- Hoštická a.s. - 200 000Kč s úrokem viz bankovní sféra 
PV schvaluje finanční zápůjčku ve výši 300 000Kč s úrokem 1% od firmy Agroland s.r.o. a 200 000Kč 
od firmy Hoštická a.s. s úrokem viz bankovní sféra. 
Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové vypracovat dokumenty pro finanční zápůjčky. 
 
 
5.    Organizační záležitosti 
Dagmar Quisková: 
a) Otevírání turistické sezóny Opavské slezsko 
7. 5. 2016 se koná v Hradci nad Moravicí akce turistické otevírání sezóny 2016, kterou pořádá 
turistická oblast Opavské Slezsko z.s., jehož jsme členem. Naše MAS se podílí spolupořadatelsky, a 
v součinnosti s SOH, IC Hlučín a IC Kravaře. 
Jsou zajištěny propagační a informační materiály. Vše realizováno pře TO OS. 
PV bere na vědomí informace o přípravě akce TO OS – Otevírání turistické sezóny 2016.  
b) Leaderfest 
- KS MAS MSk pořádá ve dnech 8. - 10. 6. 2016 Leaderfest v Karlově Studánce. Jako členové KS se 
podílíme na spoluorganizaci. Při účasti na této akci je nutno zaplatit účastnický poplatek. Je plánován 
i workshop zaměřený na vzdělávání na venkově, jež bude kopírovat především problematiku MAP.  



 

   
 

Návrh: Vypravit autobus z projektu MAP na tuto aktivitu s primárním oslovením ředitelů a zřizovatelů 
škol. 
PV souhlasí s účastí 1 osoby na akci Leaderfest. 
Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV souhlasí s vypravením autobusu do Karlovy Studánky na workshop zaměřený na vzdělávání na 
venkově (MAP), bude-li tato aktivita součástí programu. 
Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit účast na akci Leaderfest a dle programu zajistit účast na 
workshopu pro MAP a vesnické vzdělávání. 
 
 
6.   Diskuze a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) vyúčtování režijních nákladů při realizace CLLD ve dvou obdobích - 1. období 2015-2018, 2. 

období 2019-2023. Roční etapy budou po 4 měsících. 
d) finanční zápůjčku ve výši 300 000Kč s úrokem 1% od firmy Agroland s.r.o. a 200 000Kč od firmy 

Hoštická a.s. s úrokem viz bankovní sféra 
e) účast 1 osoby na akci Leaderfest 
f) vypravení autobusu do Karlovy Studánky na workshop zaměřený na vzdělávání na venkově 

(MAP), bude-li tato aktivita součástí programu 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) PV bere na vědomí informace o realizovaných projektech MAS 
c) PV bere na vědomí informace o přípravě akce TO OS – otevírání turistické sezóny 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
a) zajistit realizaci probíhajících projektů 
c) vypracovat dokumenty pro finanční zápůjčky 
pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi: 
a) zpracovat návrh režijních výdajů a monitorovacích indikátorů pro období 2015-2018. 
b) zajistit účast na akci Leadefest 
c) dle programu na den 9.6.2016 zajistit účast na workshopu pro MAP a vesnické vzdělávání 

v Karlové Studánce. 
 
Zapsal: Radim Lokoč 
 
 
 
   Josef Teuer                                              Karel Veverka                       Petr Halfar 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 


