
 

   
 

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

dne 16. 3. 2020 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Daniel Procházka, Ludmila Domonkosová, Petr Kozák, 
Libor Ziegl 
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 z výzev IROP 
3. CLLD – aktuální stav realizace 
4. Příprava Členské schůze 
5. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
6. Organizační záležitosti  
7. 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. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Daniela Procházku a 
Josefa Slivku.. 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil předložené návrhy. 
Pro: 7  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+ - 

splněno 
b) zajistit dokumentaci projektu EPOCA dle Pravidel 19.3.1 a předložit vše ke konzultaci ŘO (CP SZIF) 

– práce na přípravě projektu ukončena ze strany rumunských partnerů. 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 

2. CLLD – výběr projektu k realizaci – Výzvy IROP na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti IROP: 9.výzva 
MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby. 
 
 
 
 



 

   
 

Projekt č. 
Název 

projektu 
Název žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013250 

Modernizace 
bývalého 
obecního 
úřadu v 

Kobeřicích 

Obec Kobeřice, 
Hlučínská 888, 

747 27 
Kobeřice 

95 7 768 587 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

 
Odešel 1 člen PV – střet zájmu. 
Programový výbor doporučil k financování předloženou Žádosti o dotaci.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti IROP: 10.výzva 
MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura. 
 

Projekt č. 
Název 

projektu 
Název žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013229 

Obec 
Kozmice - 
realizace 

dvou 
přechodů 

pro chodce 
na silnici 

I/56 

Obec Kozmice, 
Poručíka Hoši 

528/2c, 747 11 
Kozmice 

85 2 000 000 
Projekt 

vybrán k 
podpoře 

 
Odešel 1 člen PV – střet zájmu. 
Programový výbor doporučil k financování předloženou 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 – všem členům PV byl zaslán návrh změny v IROP - přesun veškeré zbytkové finanční alokace do 
oblasti: Kvalitní podmínky pro vzdělávání. 
Převod částky 11.580.591,36 Kč (příspěvek EU) z opatření IROP-1 Bezpečná doprava do opatření 
IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání a převod částky 7.500.000,00 Kč (příspěvek EU) z opatření 
IROP-2 Rozvoj sociálních služeb do opatření IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání. 
Změna bude zaslána na ŘO IROP ke kontrole, poté provedena změna přes ISKP. Po schválení změny 
by měla být vyhlášená výzva 12 Kvalitní podmínky pro vzdělávání ve výši 26 726 020,02 Kč. 
Programový výbor schvaluje přesun finanční alokace dle přiloženého dokumentu.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit provedení změn IROP a připravit výzvu IROP č.12I. 



 

   
 

PRV – je vyhlášená Výzva č. 5, a to ve fich1 a 6 (článek 20). Datum semináře: 19. 3. 2020. 
PV rozhodl, že na základě vyhlášení nouzového stavu bude seminář zrušen s náhradním termínem 24. 
3. (může být i tento termín odložen či zrušen dle aktuální zdravotní situace v ČR). 
Programový výbor rozhodl o postupu k povinně sdělovaným informacím k výzvě 5 PRV. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit zrušení semináře k 5. výzvě PRV a zajistit telefonní konzultace. 
Dále ukládá zajistit náhradní termín nebo zrušení náhradního semináře dle aktuální nákazové situace 
v ČR. 
OPZ + OP ŽP – jsou administraci ŘO. 
PV bere na vědomí stav sitauci realizace CLLD v OPZ a OP ŽP. 
 

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 souvislosti s vyhlášení nouzového nařízení vlád obou 
partnerů, jsou aktivity pozastaveny. Vše bylo konzultováno s ŘO (CP SZIF), nyní je nutno nachystat 
s partnerem změnu. Možnosti: akce přesunout na duben, případně celý projekt prodloužit o několik 
měsíců. Vše je nutno sladit i s polskou MAS. 
Programový výbor souhlasí s pozastavením aktivit projektu Rok na vsi. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové konzultaci a provedení změn ve spolupráci s partnerem projektu 
podle dostupných možností. 

b) EPOCA 
Práce na přípravě projektu ukončena ze strany rumunských partnerů. Odůvodnění: předložili naší 
MAS k podpisu dokument v rumunském jazyce bez adekvátního anglického překladu. Předseda 
dokument nepodepsal, protože nelze podepisovat dokumenty, aniž by byly v souladu s podepsanou 
Dohodou (v ní byla určena za komunikační jazyk angličtina). Po odmítnutí podpisu rumunští partneři 
dohodu o spolupráci vypověděli – jen přes prostředníka, dokument o ukončení žádný nepřišel. 
PV bere na vědomí stav ukončení přípravných prací na 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, v současnosti jsou pozastaveny aktivity, připravuje se 2. ZoR a ŽoP 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II. 
b) Animace škol – probíhá dle potřeb a s ohledem na současnouj nákazovou situaci. V ČR. 
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
 
6) Organizační záležitosti 
Předseda p. Josef Teuer: 
Předložil PV výsledky provedeného účetního a dotačních auditů. 
Programový výbor souhlasí s výsledky auditu. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové předložit výsledky auditů k projednání Členské schůzi. 
Předseda p. Josef Teuer: 
Předložil PV seznam skartačních dokumentů. 
Programový výbor souhlasí se skartačním seznamem.. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 



 

   
 

PV ukládá p. Dagmar Quiskové provést likvidaci dokumentů určených ke skartaci a vyřazení nefiukční 
tiskárny OKI. 
Předseda p. Josef Teuer: 
Předložit PV návrh na odložení ČS vzhledem k nákazové situaci v ČR. Zároveň předložil návrh na 
členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2019. 
Programový výbor souhlasí s odložením konáníCS.. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit předložení všem členům pro mimořádné hlasování per rollam 
hospodaření za rok 2019, návrh členských příspěvků a návrh rozpočtu na rok 2020 (dokumenty 
budou později předloženy na jednání všech členů). 
 
 
7) Diskuze 
Bez diskuzního příspěvku 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) vybrané 2 žadatele ve 2 výzvách IROP 
d) přesun finanční alokace v IROP dle předloženého dokumentu 
e) postup s realizaci 5. Výzvy PRV 
f) výsledky auditů 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o situaci realizace CLLD v OPZ a OP ŽP 
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 
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 
a) zajistit provedení změn IROP a připravit výzvu IROP č. 12 
b) zajistit konzultace a případný náhradní seminář k 5. Výzvě PRV  
c) zajistit provedení změn v projektu spolupráce Rok na vsi v souladu s partnerskou LGD 
d) předložit výsledky auditu k projednání na ČS 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Daniel Procházka                     Josef Slivka 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


