
 

   
 

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

dne 13. 5. 2019 od 900 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Petr Kozák Libor Ziegl, Josef Slivka, Petr Halfar, Ludmila Domonkosová 
KRK: p. Martin Štefek 
MAS: pp. Dagmar Quisková 
P. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil k jednotlivým bodům jednání. 
 
Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 

2. CLLD – výběr projektu k realizace PRV 2014-2020 na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

3. CLLD – aktuální stav realizace 
4. CLLD – evaluační aktivity 
5. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
6. Organizační záležitosti  
7. 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. Petra Halfara a 
Ludmilu Domonkosovou. 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil předložené návrhy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

1) Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
p. Dagmar Quiskové: 
a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý 
b) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD – 

úkol stálý 
c) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP II – úkol stálý 
d) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů – úkol 

stálý 
e) zajistit TOO zajištění Členské schůze - splněno 
f) zajistit nabídky dodavatelů stánků - splněno 
g) zajistit účetní a dotační audit za rok 2018 - probíhá 
h) zjistit podrobnější informace k nabídce f. Ekotoxa - trvá 
i) zajistit prezentaci MAS a CLLD dne 28. 4. 2019 na akci Otevírání turistické sezóny na Hlučínsku - 

splněno 
j) zajistit dokumentaci spojenou s přijetím nového člena – trvá, bude splněno ke konci roku 2019 

souhrnně 
p. Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové: 
a) v případě potřeby zajistit zakoupení přístupu k datům nabídky Ekotoxa - trvá 



 

   
 

PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 

2. CLLD – výběr projektu k realizace PRV 2014-2020 na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti v PRV, výzva č. 
4. 
 

Evidenční 
číslo 

Žadatel *  Název projektu Celkem 
bodů 

Pořadí Požadovaná 
dotace 

0025/F2/V4
_2019 

FO Kravaře Investice do vybavení 
prodejny 

60 
3. 

304 500,00 Kč 

0026/F2/V4
_2019 

ALKAPET s.r.o. Velké 
Hoštice 

Modernizace 
zpracovatelského 
podniku 

65 
1. 

350 000,00 Kč 

0027/F2/V4
_2019 

FO Dolní 
Benešov 

Expedice a bezpečnost 60 
2. 

1 950 000,00 
Kč 

• Na základě GDPR nejsou jména FO zveřejňována 
 

Alokovaná částka:  FICHE 2: 2 967 900 Kč 
Celková výše dotací vybraných projektů:        
FICHE 2: 2 604 500 Kč       zůstatek k rozdělení: 363 400 Kč 
Programový výbor doporučil k financování všechny vybrané Žádosti o dotaci vzhledem k alokované 
částce pro danou fichi.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3.  CLLD – aktuální stav realizace 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   
IROP – počet předložených Žádosti o dotaci: 
Výzva 6  - Kvalitní podmínky pro vzdělávání – 8 ŽoD 
Výzva 7 – Sociální bydlení 0 
Výzva 8 – Sociální služby 0 
P. Dagmar Quisková předložila ke schválení PV tabulky pro hodnocení IROP, které byly projednány 
ŘO. 
OPZ – je vyhlášená výzva 889 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb, otevřena do 31.8.2019 
PV bere na vědomí informace o stavu realizace CLLD 
Programový výbor schválil tabulky pro hodnocení IROP. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 

4. CLLD – evaluační aktivity 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   
Probíhají řízené rozhovory s realizátory projektů v rámci plnění CLLD.  
Návrh na přealokaci v rámci OP:  
PRV – vzhledem k minimálnímu zůstatku ve Fichi 2 přesun do Fiche 1. Přesun bude ve výši 363 400 Kč 
IROP – vzhledem k tomu, že už ve druhé výzvě zaměřené na sociální bydlení nebyla podána žádná 
žádost o dotaci, přesun na základě schválení ČS a mid-term evaluace do opatření Kvalitní podmínky 
pro vzdělávání (IROP výzva 68), a to ve výši 7 500 000,- Kč. Ve Výzvě č. 8 sociální služby nebyla 
podána žádná žádost – do konce května provést potřebnost vyhlášení tohoto záměru. V případě 



 

   
 

nezjištění zájmu přesun do opatření Kvalitní podmínky pro vzdělávání (IROP výzva 68),a tgo buď celou 
část nebo poměrnou část podle zjištěných připravovaných záměrů. 
Programový výbor schvaluje přesun zbytkové alokace v PRV z fiche 2 do fiche 1 ve výši 363 400.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Programový výbor schvaluje přesun zbytkové alokace v IROP, opatření sociální bydlení do opatření 
Kvalitní podmínky pro vzdělávání ve výši 7 500 000Kč.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Programový výbor schvaluje přesun zbytkové alokace v IROP, opatření sociální služby do opatření 
Kvalitní podmínky pro vzdělávání ve výši alokace – plánované záměry.   
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit informace pro záměry v opatření IROP sociální služby. 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit zapracování změn alokací do mid-term evaluace. 
PV bere na vědomí informace související s mid-term evaluací CLLD. 
 

5. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   

a) MAP II Hlučínsko východ a MAP II Hlučínsko západ 
- projekty jsou v realizaci, nyní již probíhají implementační aktivity 
- byly podány první ŽoP a ZOR u obou projektů 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II. 
b) Animace škol – školám jsou pravidelně poskytovány informace o aktuálním dění MŠMT, 

dotačních titulech, Šablonách I a Šablonách II. Ze strany ŘO (MŠMT) zatím nebylo letos 
organizováno žádné školení.  

PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
c) Projekt Spolupráce – „Rok na vsi“: 

- Zatím čekáme na vyjádření CP SZIF 
PV bere na vědomí informace o stavu projektu Spolupráce. 
 
7) Organizační záležitosti 
p. Josef Teuer: 
1.  Propagační předměty - stánky 

- propagační předměty: Nyly zakoupeny 2 stánky. Jedná se o 1 malý stánek a 1 větší, který je 
v případě potřeby možno spojit.  

- PV : princip půjčování stánků: stánky mohou být zapůjčeny pouze členům MAS nebo 
partnerům s uzavřenou dohodou o spolupráci, a to za podmínky, že kancelář MAS zajistí 
postavení a složení stánků pověřeným pracovníkem. Zapůjčitel pouze zaplatí náklady na 
provedení postavení a složení. 

Programový výbor schválil podmínky pro zapůjčování stánků. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajišťovat pracovníky pro postavení a složení stánků. 

2. Skartovací dokument: 
- PV byl předložen skartovací seznam dle Archivačního a skartačního řádu za rok 2018. 

Programový výbor schválil skartaci dokumentů vyjmenovaných ve skartačním seznamu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit prezentaci MAS a CLLD dne 28. 4. 2019. 

3. Audit: 
- Na základě komunikace s auditorem je nutno provést úpravu daňové evidence. 

Programový výbor schválil úpravu daňové evidence. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

   
 

PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit úpravu dańové evidence ve spolupráci s účetní a provést úkony 
spojené s opravou. Opravené dokumenty zaslat všem členům MAS. 

4. Návštěva zahraniční MAS: 
- Kancelář MAS kontaktovala španělská MAS s prosbou o umožnění krátké návštěvy regionu 

dne 1.6. 2019.  Mají zájem o seznámení se s regionem a o informace o podpoře rozvoje a 
činnosti naší MAS. Počet zahraničních osob 20 – 22. Chtějí se setkat i se zástupci MAS, 
především v oblasti cestovní ruch a regionální potraviny.  

- Byl kontaktován partner MAS – Sdružení obcí Hlučínska. Je ochoten pomoci, a to jak 
materiálně, tak i finančně. 

- Návrh programu: prezentace MAS, ochutnávka regionálních potravin, prohlídka Muzea 
Hlučínska. 

- Členka PV p. Domonkosová nabídla zajištění překladatelských služeb do JA. 
Programový výbor schválil finanční podporu pro návštěvu zahraničních MAS do výše 6 000,- Kč 
z vlastních zdrojů. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit ve spolupráci s SOH návštěvu španělské MAS v našem regionu. 
 
5) Diskuze 
Bez diskuzního příspěvku 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) vybrané žadatele v PRV, Výzva č. 4 
d) hodnotící tabulky pro IROP 
e) přesun zbytkové alokace v PRV z Fiche 2 do Fiche 1 
f) přesun alokace V IROP sociální bydlení do Kvalitní podmínky pro vzdělávání (IROP výzva 68) 
g) přesun zbytkové alokace V IROP sociální služby do Kvalitní podmínky pro vzdělávání (IROP výzva 

68) 
h) podmínky pro zapůjčování pořízených stánků 
i) skartaci dokumentů vyjmenovaných ve skartačním seznamu 
j) úpravu daňové evidence 
k) finanční podporu pro návštěvu španělské MAS do výše 6 000,- Kč. 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o stavu realizace CLLD 
c) informace o stavu mid-term evaluace CLLD 
d) informace o současné situaci projektů MAP II 
e) informace o animaci škol v regionu 
f) informace o stavu projektu Spolupráce 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
k) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý 
l) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD – 

úkol stálý 
m) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP II – úkol stálý 
n) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů – úkol 

stálý 



 

   
 

o) zajistit plánované záměry pro IROP – sociální služby 
p) zapracování změn alokací v PRV a IROP do mid term evaluace 
q) zajišťovat pracovníky pro postavení a složení zapůjčených stánků 
r) zajistit úpravu daňové evidence v součinnosti s účetní, provést úkony nezbytné s opravou a zaslat 

opravené dokumenty všem členům MAS 
s) zajistit návštěvu španělské MAS v našem regionu 
Programový výbor ukládá: 
p. Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové: 
a) v případě potřeby zajistit zakoupení přístupu k datům nabídky Ekotoxa – trvá 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Petr Halfar                    Ludmila Domonkosová 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


