
 

   
 

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

dne 7. 8. 2019 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Petr Kozák. Josef Slivka, Petr Halfar, Ludmila Domonkosová 
Omluveni: Libor Ziegl, Daniel Procházka 
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 realizace IROP na základě návrhu Hodnotící a výběrové komise 
3. CLLD – aktuální stav realizace 
4. CLLD – projekt Spolupráce 
5. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
6. Organizační záležitosti  
7. 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 Petra 
Kozáka. 
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 Quiskové: 
a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – v plnění 
b) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD – 

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

plnění 
e) zajistit plánované záměry pro IROP – sociální služby - splněno 
f) zapracování změn alokací v PRV a IROP do mid term evaluace - splněno 
g) zajišťovat pracovníky pro postavení a složení zapůjčených stánků – v plnění 
h) zajistit úpravu daňové evidence v součinnosti s účetní, provést úkony nezbytné s opravou a zaslat 

opravené dokumenty všem členům MAS - splněno 
i) zajistit návštěvu španělské MAS v našem regionu - splněno 
p. Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové: 
a) v případě potřeby zajistit zakoupení přístupu k datům nabídky Ekotoxa – odkládá se 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 



 

   
 

2. CLLD – výběr projektu k realizaci z výzvy č. 6 IROP na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti v IROP, výzva č. 
6. 
 

 
     Projekt č. 

 
 

Žadatel 

 
 

Název projektu 

 
 

Celkem 
bodů 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
projektu 

 
 
Rozhodnutí 
PV 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011515 

 
Základní škola a 
mateřská škola 
Bohuslavice 

 
Vybudování a vybavení 
fyzikální a chemické laboratoře 

 
 

80 

 
1496664,73 

 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011544 

 
 

Obec Vřesina 

 
 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - Učebna 

přírodních věd a zajištění 
bezbariérovosti 

 
 

75 

 
 

1776783,93 

 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011547 

 
 

Obec Chuchelná 

 
 

Základní škola a Mateřská 
škola Chuchelná - 

Rekonstrukce učebny 
přírodovědných předmětů a 

zajištění bezbariérovosti 

 
 

75 

 
 

1784432,09 

 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011476 

 
Obec 
Štěpánkovice 

 
ZŠ Štěpánkovice - venkovní 
třída 

 
 

75 

 
1615146 

 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011546 

 
Základní škola a 
mateřská škola 
Šilheřovice 

 
 

Konec samé teorie, hurá s 
pokusy do praxe 

 
 

70 

 
 

1316425,88 

 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011548 

 
Obec Hať 

 
Základní škola a mateřská škola 
Hať - digitální jazyková učebna 

 
 

65 

 
1781729,22 

 
Náhradní 
projekt 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0011545 

 
Základní škola 
Oldřišov 

 
Více jazyků, více porozumění - 
jazyková učebna 

 
 

65 

 
1721787,56 

 
Náhradní 
projekt 

 
 

Alokovaná částka IROP Výzva č. 6 - Kvalitní podmínky pro vzdělávání: 8 000 000,- Kč 
Celková výše vybraných projektů: 7 989 452,63 Kč 
Celková výše náhradních projektů: 3 503 516,78 Kč        
Zůstatek alokace z vybraných projektů: 10 547,37 Kč  



 

   
 

Programový výbor doporučil k financování pět Žádosti o dotaci vzhledem k alokované částce a dva 
projekty jsou vybrány jako náhradní projekty.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3.  CLLD – aktuální stav realizace 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo pp.  Dagmar Quiskové a Lukáši Volnému:   
IROP – byly zaslány ŘO ke kontrole interní postupy pro Výzvy 9, 10 a 11 (Cyklostezky, Bezpečnost 
dopravy a Infrastruktura sociálních služeb). Předpoklad vyhlášení od 1.10,ukončení 6.12.   
Návrh kanceláře MAS: v případ přebytků alokace z těchto 3 výzev provést změnu CLLD a finančního 
plánu a všechny zůstatkové finance přidat k infrastruktuře ve vzdělávání, (již byl schválen přesun 
nevyužitých prostředků ze dvou výzev sociálního bydlení – viz PV 13.5.2019). Výzva by byla vyhlášena 
počátkem roku 2020.  
Výzva 12 -  Kvalitní podmínky pro vzdělávání  
Programový výbor schválil termínu vyhlášení výzev IROP a případný přesun nevyčerpaných alokací 
z vyhlášených výzev 9 - 11 do opatření Kvalitní podmínky pro vzdělávání. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit provedení návrhu na změnu v alokaci IROP a potřebné úpravy 
CLLd včetně indikátorů po ukončení příjmu Žádostí o dotaci z Výzev 9 – 11.(prosinec 2019) 
OPZ – u předložených Žádosti o dotaci ve výzvě 889 je provedena kontrola formálních náležitostí a 
přijatelnosti. S ohledem na čas dovolených bude provedeno věcného hodnocení koncem prázdnin 
(dle možností členů HaV komise) 
PV bere na vědomí informace o stavu administrativních úkonů v uzavřená výzvě OPZ. 
PRV – do 9.8.2019 probíhá kontrola dokumentace k výběrovému řízení předložených Žádostí o dotaci 
ve Výzvě 4. protože je již schválená mid-term evaluace, je možno přikročit ke změně alokace v PRV a 
zařazení článku 20. Musí se změnit nejen finanční stránka naší realizace CLLD, ale také indikátory a 
samotná část strategického dokumentu. Je potřeba upřesnit oblasti čl. 20 pro doplnění CLLD 
Jednání členů PV ke článku 20:  
Členové PV jednali o možných podporovaných oblastech článku 20 a došli k těmto závěrům: 
Podpora ve Fichi 6 PRV 2014 -2020 (čl. 20) bude v bodech: 

a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven 
c) Muzea a expozice pro obce 

Maximální výše dotace bude 500 000,- přičemž 1 z preferenčních kritérií bude zaměřeno na podporu 
Žádostí o dotaci s menšími částkami. 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit provedení návrhu na změnu v alokaci PRV a doplnění CLLD včetně 
indikátorů  o člíánek 20.  
Programový výbor schválil výše navršené úpravy CLLD a alokace PRV v souvislosti se zařazením čl. 20. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

4. CLLD – projekt Spolupráce 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   
Projekt Spolupráce „Rok na vsi“ je schválen ŘO (CP SZIF), dotace je ve výši 319 546,-Kč (90%). Ještě je 
potřeba podepsat Dohodu na SZIF, ke které je potřeba zajistit některé dokumenty dle pokynů SZIF.  
Na české straně proběhnou celkem 4 workshopy (dle ročních období), první začíná v 21. 9.  
Nyní se chystají pozvánky, propagace, domlouvají se lektoří, to vše ve spolupráci s polských 
partnerem. 
PV bere na vědomí informace související s projektem Spolupráce. 
PV ukládá Josefovi Teuerovi provedení podpis Dohody projektu Spůolupráce „Rok na vsi“. 

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 
- dochází k řádnému čerpání financí, které jsou u tohoto projektu ex-ante. Čerpání je v souladu 
s předloženými a schválenými aktivitami obou projektů. 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II. 
b) Animace škol – v průběhu prázdnin je komunikace se školami slabší, informace jsou zveřejňovány 

na sociálních sítích.  
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
c) Eduzměna, nadační fond -  dne 5. 8. 2019 proběhla informační schůzka se zástupci nadačního 

fondu Eduzměna. Přítomni byli zástupci obou ORP (Kravaře, Hlučín) a SOH. Náš region je mezi 7 
oslovenými oblastmi, ze kterých se bude vybírat 1, kterou zmíněný nadační fond podpoří. Jedná 
se o finance mířící do vzdělávání (MŠ a ZŠ). Podporovaný region bude určen do konce roku 2019.  

PV bere na vědomí informace o nadačním fondu Eduzměna. 
 
 
6) Organizační záležitosti 
p. Josef Teuer: 
1.  Propagační předměty - kalendáře 

- Návrh: typ kalendáře počty a téma. 
Programový výbor se usnesl na stolních kalendářích, v počtu 400 ks, téma související s OP ŽP. 

PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit podklady pro výrobu kalendářů na rok 2020. 
Programový výbor schválil tisk kalendářůl na rok 2020. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

2. Propagační předměty CLLD: 
- Návrh: udělat 2 – 3 typy propagačních předmětů souvisejících s CLLD  
Programový výbor se usnesl na 2 druzích, počet podle předložených návrhů a ceně. 

PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit návrhy propagačních předmětů včetně cenového marketingu. 
Programový výbor schválil pořízení 2 druhů propagačních předmětů. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit prezentaci MAS a CLLD dne 28. 4. 2019. 
 
7) Diskuze 
Bez diskuzního příspěvku 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) vybrané žadatele a náhradníky ve výzvě č. 6 IROP 
d) termíny pro vyhlášení výzev IROP č, 9, 10. 11 
e) přesun nevyčerpaných alokací z výzev 9, 10, 11 IROP do jedné budoucí výzvy – Kvalitní podmínky 

pro vzdělávání (IROP výzva 68) 
f) navržené oblasti a maximální výši dotace pro úpravu čl. 20 PRV 2014 -2020 
g) pořízení kalendářů na rok 2020 
h) pořízení propagačních předmětlů 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o stavu administrace uzavřené výzvy OPZ 



 

   
 

c) informace o současné situaci projektů MAP II 
d) informace o animaci škol v regionu 
e) informace o nadačním fondu Eduzměna 
f) informace o  projektu Spolupráce 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
ÚKOLY STÁLÉ 
j) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý 
k) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD – 

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

stálý 
ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ 
i) zajistit návrh změn pro přealokování financí v IROP – zůstatkové a nevyčerpané finance 

přesunout do Kvalitní podmínky pro vzdělávání (IROP výzva 68) 
j) zajistit provedení návrhu na změnu v alokaci PRV a doplnění CLLD včetně indikátorů  o člíánek 20 
k) zajistit podklady pro výrobu kalnedářů 
l) zajistit návrhy propagačních předmětů 
p.Josefovi Teuerovi: 
p)   provedení podpisu Dohody projektu Spolupráci 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Petr Kozák                                  Josef Slivka 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


