
 

   
 

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

dne 4. 10. 2016 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš Volný, Libor Ziegl, Petr Kozák, Daniel Procházka 
MAS: pp. Dagmar Quisková, Radim Lokoč, Petra Tomíčková 
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, příprava  realizace, projekty Spolupráce) 
3. Projekty MAS Hlučínsko z.s. (MAP Hlučínsko západ, MAP Hlučínsko východ) 
4. Realizace akce CSV 
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. Petru Tomíčkovou a ověřovatele zápisu pp. Petra Kozáka a Josefa 
Slivku.  
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 Quisková: 
a) zajistit realizaci probíhajících projektů – průběžně plněno 
c) vypracovat dokumenty pro finanční zápůjčky - splněno 
pp. Dagmar Quiskoáé a Radim Lokoč: 
a) zpracovat návrh režijních výdajů a monitorovacích indikátorů pro období 2015-2018 - splněno 
b) zajistit účast na akci Leadefest - splněno 
c) dle programu na den 9.6.2016 zajistit účast na workshopu pro MAP a vesnické vzdělávání 

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

- informace PV o postupu přípravy k realizaci CLLD   
- 20. 10. 2016 přišlo věcné hodnocení CLLD a nyní se provádějí opravy 
- nejsložitější je oprava SR OPZ 
- první výzvy budou zřejmě až v roce 2017 – podle toho bude upraven i finanční plán 
- informace o připravených projektech Spolupráce v roce 2017, rozpočtu a stavu připravenosti 

PV bere na vědomí stav přípravy a realizace CLLD. 
Programový výbor schvaluje opravy věcného hodnocení CLLD tak, jak byly předneseny  



 

   
 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi – zpracovat opravy věcného hodnocení. 
PV ukládá Dagmar Quiskové předložit režijní výdaje k financování do ISKP v co nekratším termínu po 
obdržení právního aktu. 
 
3.    Projekty MAS Hlučínsko z.s. (MAP Hlučínsko západ, MAP Hlučínsko východ) 
p.Dagmar Quisková: 

- Projekty MAP Hlučínsko západ a Hlučínsko východ jsou v realizaci.   
- Přišly první zálohy. 
- Předložení plánu financování a předkládání zpráv dle finální verze v ISKP 
- Nyní se kromě práce na dokumentech rozbíhají vzdělávací aktivity.  

p. Josef Teuer:  
- návrh na vytvoření kalendářů s tématikou vzdělávání. Stolní: Učitelem region, nástěnný: 

Učitelem příroda.  
- je nutno pořídit fotoaparáty na aktivity spojené s realizací MAP (náš spolek žádný přístroj 

nevlastní) 
PV bere na vědomí informace o realizovaných projektech MAP 
Programový výbor schvaluje výrobu kalendářů na rok 2017 a pořízení fotoaparátů  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit výběr, výrobu a distribuci kalendářů včetně výběru fotografií ze 
škol a dalších institucí, které budou odpovídat názvům.  
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit výběr fotoaparátů pro aktivity spojené s MAP. 
 
4.  Realizace akce CSV: 
p.Josef Teuer: 
- Informoval Programový výbor o realizaci akce – tématický zájezd do Polska ve spolupráci s CSV. 
Programový výbor byl seznámen s programem akce. Ještě jsou volná místa. 
PV bere na vědomí informace o realizované akci. 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit doobsazení volných míst a vyúčtování akce. 
 
5.    Organizační záležitosti 
Dagmar Quisková: 
a) Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko 
6. 5. 2017 se bude konat v Hlučíně na štěrkovně turistické otevírání sezóny 2017, kterou pořádá 
turistická oblast Opavské Slezsko z.s., jehož jsme členem. Naše MAS se bude podílet 
spolupořadatelsky v součinnosti s SOH, IC Hlučín, KC Hlučín, IC Kravaře a dalšími aktéry v regionu.  
Jsou naplánovány první společné schůzky. při této aktivitě možná prezentace a propagace CLLD. 
PV bere na vědomí informace o přípravě akce TO OS – Otevírání turistické sezóny 2017.  
b) spolupráce s CSV 
- CSV požádala náš spolek, zda by mohl být spoluorganizátorem workshopu o územním plánování. 
Jedná se o 1 denní aktivitu. Předběžný návrh: 8.11. , místo konání: obec Bělá.  
PV souhlasí se spoluúčastí na aktivitě CSV. 
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit spolupráci s CSV na dané aktivitě. 
c) soutěž O zlatá koláč 2017 
- předložen dotaz ohledně pořádání soutěže O zlatý koláč 2017, který by se měl konat na našem 
území. Je možnost buď vše zafinancovat z vlastních zdrojů (potom je termín a místo akce jen na 
rozhodnutí PV) nebo s podporou CSV (nutno mít souhlas a další povinné úkony podle MZe, potažmo 



 

   
 

SZIF). PV se rozhodl pořádat v roce 2017 tuto soutěž z vlastních zdrojů. Další postup bude řešen 
v 2017. 
PV souhlasí s pořádáním soutěže O zlatý koláč 2017 a s financováním z vlastních zdrojů.  
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
6.   Diskuze a závěr 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) opravy věcného hodnocení CLLD tak, jak byly předneseny 
d) výrobu kalendářů na rok 2017 s tématikou vzdělávání 
e) pořízení fotoaparátů pro aktivity MAP 
f) se spoluúčastí na aktivitě CSV – workshop: územní plánování 
g) pořádání a vlastní financování soutěže O zlatý koláč 2017  
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) stav přípravy a realizace CLLD 
c) informace o realizovaných projektech MAP 
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) předložit výdaje k financování režie CLLD 
b) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP 
c) zajištění výroby kalendářů včetně zajištění fotografií s tématikou vzdělávání 
d) zajistit výběr fotoaparátů pro aktivity MAPů 
e) zajistit doobsazení volných míst na tématický zájezd CSV a vyúčtování akce 
f) spolupracovat s CSV na aktivitě: workshop k územnímu plánování 
pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi: 
a) zpracovat opravy věcného hodnocení CLLD 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petra Tomíčková 
 
 
 
   Josef Teuer                                              Petr Kozák                          Josef Slivka 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 


