
 

   
 

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

dne 13. 12. 2019 od 1000 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Ludmila Domonkosová, Petr Kozák, Libor Ziegl, Ludmila 
Domonkosová 
KRK: Krista Fojtíková 
MAS: pp. Dagmar Quisková, Lukáš Volný 
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 realizaci - Výzva OP ŽP na základě návrhu Hodnotící a výběrové komise 
3. CLLD – aktuální stav realizace 
4. CLLD – projekty Spolupráce Rok na vsi a EPOCA 
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. Ludmilu 
Domonkosovou a Libora Ziegla. 
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 Quisková: 
a) zajistit konzultaci dodatku CLLD v PRV u ŘO a následně předložení změny přes MS 2014+ - 

v jednání s ŘO → trvá 
b) zajistit dokumentaci projektu EPOCA dle Pravidel 19.3.1 a předložit vše ke konzultaci ŘO (CP SZIF) 

– provádí se 
c) zajistit semináře pro žadatele k výzvám IROP č. 9,10 a 11 - splněno 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 

2. CLLD – výběr projektu k realizaci – Výzva OP ŽP na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti OP ŽP: Výzva 
MAS Hlučínsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně. 
 
 



 

   
 

Projekt č. Název 
projektu Název žadatele Bodové 

hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010441 

Revitalizace 
zámeckého 

parku 
Dobroslavice 
- etapa 2019 

Obec 
Dobroslavice 95 2 399 

020,20 

Žádost o 
podporu 

doporučena 
k 

financování  

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010413 

Revitalizace 
dřevinných 
vegetačních 

prvků ve 
východní 

části 
zámecké 
zahrady v 
Kravařích 

Město Kravaře 90 1 375 
872,85 

Žádost o 
podporu 

doporučena 
k 

financování  

 
Alokovaná částka OP ŽP Realizace sídelní zeleně: 5 000 000,- Kč 
Celková výše vybraných projektů: 3 774 893,05 Kč        
Předběžný zůstatek alokace z vybraných projektů vybraných žádostí: 1 225 106,95 Kč  
Programový výbor doporučil k financování dvě Žádosti o dotaci.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3.  CLLD – aktuální stav realizace 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo pp.  Dagmar Quiskové:   
IROP – jsou vyhlášeny 3 výzvy 9, 10 a 11 (Cyklostezky, Bezpečnost dopravy a Infrastruktura sociálních 
služeb). Ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2019. K vyhlášeným výzvám proběhly semináře 
PV bere na vědomí vyhlášení výzev IROP 
Předložena tabulka na  přesun finanční alokace ve Výzvě 6 IROP „Zlepšení řídících, administrativních a 
animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023“ – v roce 2019 nevyčerpáno 
581 971,- Kč - , přesun do roku 2020 a 2021. 
Programový výbor schvaluje přesun finanční alokace dle přiloženého dokumentu.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

4. CLLD – projekty Spolupráce Rok na vsi a EPOCA 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   

a) Rok na vsi 
Projekt Spolupráce „Rok na vsi“ probíhá. V současnosti byly uskutečněny 12 akce na území ČR a 2 
akce na území Polska. 
PV bere na vědomí informace související s projektem Spolupráce „Rok na vsi“ 

b) EPOCA 
Podepsaná Dohoda o realizaci projektu EPOCA (celkem 5 partnerů). Komunikativní jazyk angličtina. 
Nyní se zpracovává formulář ŽoD, vše se bude konzultovat s CP SZIF. 
 PV bere na vědomí stav připravenosti ŽoD projektu EPOCA. 
 



 

   
 

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, ale nebyl naplněn milník – bylo oznámeno uložení sankcí (cca do 5 000,-Kč). 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II. 
b) Animace škol – probíhá dle potřeb.  
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
c) Eduzměna, nadační fond – náš region nebyl mezi předvybranými regiony. Budeme zařazeni mezi 

zkušební, možnost se podílet na aktivitách  
PV bere na vědomí informace o nadačním fondu Eduzměna. 
 
6) Organizační záležitosti 
Bez diskuzního příspěvku 
 
7) Diskuze 
Bez diskuzního příspěvku 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) vybrané 2 žadatele ve  výzvě OP ŽP Realizace sídelní zeleně 
d) přesun finanční alokace v IRP 4.2 dle předloženého dokumentu 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o stavu realizace CLLD 
c) informace o projektech spolupráce Rok na vsi a EPOCA 
d) informace o současné situaci projektů MAP II 
e) informace o animaci škol v regionu 
f) informace o jednání s nadačním fondu Eduzměna 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
ÚKOLY STÁLÉ 
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 
ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ 
d) zajistit konzultaci dodatku CLLD v PRV u ŘO a následně předložení změny přes MS 2014+ - trvá 
e) zajistit dokumentaci projektu EPOCA dle Pravidel 19.3.1 a předložit vše ke konzultaci ŘO (CP SZIF) 

- trvá 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Ludmila Domonkosová                     Libor Ziegl 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


