
 

   
 

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

dne 20. 2. 2018 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Petr Kozák Libor Ziegl, Josef Slivka, Petr Halfar 
KRK: p. Martin štefek 
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 OPZ 2014-2020 na základě návrhu Hodnotící a výběrové komise 
3. Návrh a TOO zabezpečení Členské schůze 
4. CLLD – aktuální stav realizace 
5. CLLD – evaluační aktivity 
6. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
7. Organizační záležitosti  
8. 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. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Josefa Slivku a Libora 
Ziegla. 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil předložené návrhy. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 

1) Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
p. Dagmar Quisková: 

a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý – průběžně plněno 
b) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD – 

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

stálý - průběžně plněno 
e) zajistit podání změny členské základny – splněno 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 

2) CLLD – výběr projektu k realizaci OPZ 
p. Lukáš Volný: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti v OPZ, výzva 
685. 
Žadatel: Medoo Silesia s.r.o. - Šalek medu zpředať svedu 
Programový výbor doporučil k financování Žádost o podporu žadatele Medoo Silesia s.r.o. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

   
 

 
3)  Návrh a TOO zabezpečení Členské schůze 

p. Josef Teuer: 
Návrh na konání ČS 26.3. P. Petr Hlafar – v tento den je setkání SMO v MSK. 
Nový návrh konání ČS -  středa 27. 3. 2019, místo obec Vřesina. 
Programový výbor navrhnul program ČS. 

Členové programového výboru schválili datum a místo konání Členské schůze. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit TOO Členské schůze včetně přípravy podkladů. 

 
4) CLLD – aktuální stav realizace 

p. Lukáš Volný: 
Představil Programovému výboru současný stav realizace CLLD  

- vyhlášené výzvy (PRV - 1, IROP - 3, OPŽP - 2) + plánované povinné aktivity související s těmito 
výzvami (školení žadatelů) 

- plánované výzvy: 04/2019 – OPZ (sociální služby) + 09/2019 IROP (bezpečnost + cyklostezky) 
PV bere na vědomí informace o stavu realizace CLLD. 
 

5) CLLD – evaluační aktivity 
p. Lukáš Volný: 
Představil Programovému výboru časový plán a návrh na aktivity související s povinnou aktivitou mid-
term evaluace naplňování CLLD. 21. února proběhne metodické školení pro MAS MSK zaměřené 
k jednotlivým bodům evaluační zprávy. Zpracované materiály budou předloženy k projednání na 
Členské schůzi. 
PV bere na vědomí informace o aktivity související s mid-term evaluací CLLD. 
 

6) 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 
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“: 
- ŘO (SZIF) bylo schváleno znění projektu Spolupráce s polskou LGD Plaskowyž Dobrej Ziemi. Nyní 

byl text Dohody o spolupráci předán polskému partnerovi k překladu. Po přeložení bude Dohoda 
podepsána a celý projekt může být vložen na portál farmáře k finální kontrole; 

- Navrhovaná alokace MAS Hlučínsko dle znění Dohody (90% dotace, 10% spolufinancování) – 
max. 355 052,- CZK. Celkový rozpočet projektu: 711 392,- dle aktuální kurzu ke dni 18. 2. 2019; 

- Byl předložen text Etického kodexu členů a zaměstnanců MAS při realizaci projektu Spolupráce; 
- Byl předložen předpis pro koordinační skupinu. Členem koordinační skupiny za MAS Hlučínsko je 

p. Radim Lokoč.  
Programový výbor schválil finanční výši projektu Spolupráce, tex Dohody, etický kodex a předpisy pro 
koordinační skupinu. . 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 



 

   
 

7) Organizační záležitosti 
Dagmar Quisková: 

1) propagační předměty: stánky 
- 1 malý stánek a 1 větší, který by v případě potřeby bylo možno spojit. Stánky by byly 

používány pro propagaci a prezentaci MAS při realizaci CLLD. Je nutno zohlednit udržitelnost 
při výběru kvality. Nutný potisk PP. 

Programový výbor schválil pořízení 2 stánků. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit cenové nabídky  stanů vyšší kvality pro udržitelnost. 

2) Audit: je třeba zajistit externí účetní a dotační audit na režie MAS za rok 2018. Cenové návrhy 
auditů byly posuzovány v loňském roce, auditor bude tedy stejný. Není však jisté, zda se audit 
podaří domluvit do data konání ČS. Datum předložení auditu řídícímu orgánu je do srpna.. 

PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit účetní a dotační audit za rok 2018 dle možností do data konání 
ČS. 

3) Nabídka Ekotoxy: kanceláře MAS obdržela nabídku Ekotoxy na přístup do Informačního systém 
regionálního rozvoje (ISRR), který vznikl ve spolupráci našeho pracoviště, Univerzity Palackého v 
Olomouci a společnosti RegioPartner s.r.o. právě pro účely informační podpory strategického 
plánování. Přístup je až do roku 2025. Cena: jednorázový poplatek 9 800,-. 
Nabídku obdržely všechny MAS v MSK, diskuze o tomto tématu proběhne 25. 3. na semináři 
krajských MAS k CLLD. Ekotoxa sice poslala 1 stránku ukázky, ale další možnosti nejsou známy. 
Dle názoru všech pracovníků kanceláře by bylo potřebné znát další možnosti.  
Vyjádření PV: jedná se o nákup do 10 tisíc a dle směrnice tento nákup může odouhlasi předseda 
MAS. V případě potřebnosti nechává na vedoucí kanceláře MAS a předsedovi rozhodnutí o 
pořízení přístupu.  

PV bere na vědomí informace o nabídce. 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit podrobnější informace k předložené nabídce a zjistit potřebnost 
přístupu k nabízeným datům. 

4) Otevírání turistické sezóny na Hlučínsku: 
- Bude ve spolupráci s městem Kravaře (podaná žádost o dotaci na MSK) a místními 

organizacemi (SOH, IC) dne 28.4. 2019. MAS se zde mohla prezentovat a propagovat CLLD. 
- Propagace MAPY II a místních potravinářských producentů 
- Soutěž o Zlatý koláč 2019. Předpoklad cca 10 týmů 

Programový výbor schválil spoluúčast na akci dne 28. 4  a výši výdajů 2000,-/1 tým z vlastních zdrojů 
v soutěži Zlatý koláč 2019 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit prezentaci MAS a CLLD dne 28. 4. 2019. 

5) Nákup PC, notebooku a softwarů: vyvstala aktuální potřeba zakoupení PC (kancelář – původní 
PC z roku 2008) a 1 notebooku (Radim Lokoč – dosud vlastní nb). Byl proveden cenový 
marketing a vzhledem k povánočním slevám a po konzultaci s předsedou MAS byl zakoupen 1 
PC (all in one) a 1 notebook. Od společnosti Techsoup (organizuje grantové prodeje pro NNO) 
byly pořízeny softwary (1x W 10, 2x office, antiviry). Programy byly nainstalovány externí IT 
službou. Odkaz na Techsoup byl dle požadavku přidán k odkazům na webové stránky MAS) 

Programový výbor schválil zakoupení kancelářské techniky a softwarů. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

6) Žádost o členství: předložil: Hřebčím HF Velké Hoštice z.s. k datu 20. 2. 2019. Neziskový sektor, 
zájmová skupina: volnočasové aktivity. 

Programový výbor schválil Hřebčína HF Velké Hošitce z.s. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit dokumentaci spojenou s přijetím nového člena 



 

   
 

 
5) Diskuze 
Dagmar Quisková:  
Informovala členy PV o plánování období 2020 – 2027 (návrhy, OP, integrované nástroje) 
PV bere na vědomí informace o budoucím období 2020-2027. 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) doporučení žadatele Medoo Silesia s.r.o k financování v OPZ, výzva 685 
d) datum a místo jednání Členské schůze 
e) finanční výši projektu Spolupráce a příslušné dokumenty 
f) pořízení stánků pro propagaci a prezentaci CLLD 
g) spoluúčast při regionální akci Otevírání turistické sezóny na Hlučínsku a výši výdajů na soutěž 

Zlatý koláč 2019 ve výši 2 000,-/1 tým.  
h) Zakoupení kancelářské techniky a softwarů 
i) členství Hřebčína HF Velké Hoštice z.s. 
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) předloženou nabídku f. Ekotoxa 
g) informace o budoucím období 2020-2027 
Programový výbor ukládá: 
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 
f) zajistit nabídky dodavatelů stánků 
g) zajistit účetní a dotační audit za rok 2018 
h) zjistit podrobnější informace k nabídce f. Ekotoxa 
i) zajistit prezentaci MAS a CLLD dne 28. 4. 2019 na akci Otevírání turistické sezóny na Hlučínsku 
j) zajistit dokumentaci spojenou s přijetím nového člena 
Programový výbor ukládá: 
p. Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové: 
a) v případě potřeby zajistit zakoupení přístupu k datům nabídky Ekotoxa. 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Josef Slivka                     Libor Ziegl 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


