Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo
dne 28. 12. 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 výzvy č. 12 IROP
3. CLLD – aktuální stav realizace
4. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty)
5. Organizační záležitosti
6. 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. Petra Kozáka 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 provedení informování žadatelů o výsledcích hodnocení a výběru žadatele v PRV - splněno
b) zajistit podání žádosti o realizaci aktivit v OKAP a zajistit vlastní realizaci projektů včetně řízení,
administrace a účtování - splněno
c) zajistit účast minimálně 1 pracovníka na Konferenci Venkov 2020 – akce přesunuta na rok 2021
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání.
2. CLLD – výběr projektu k realizaci – Výzva č. 12 IROPO na základě návrhu Hodnotící a
výběrové komise
p. Josef Teuer:
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti z 12. výzvy
IROP
Pro hlasování odešel p. Petr Halfar – střet zájmu.

Č.

Projekt č.

Název projektu

Název
žadatele

1

Podpora
digitálních
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014993 technologií pro
výuku v ZŠ Hlučín
Hornická 7

2

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014961

Rozšíření
kapacity MŠ
Markvartovice

3

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014987

Rekonstrukce
učebny
informatiky

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014861

Rozvoj
odborného
vzdělávání na ZŠ
Bolatice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014746

Multifunkční
učebna IT, cizích
jazyků a
přírodovědných
předmětů

6

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014878

Rozvoj
odborného
vzdělávání na ZŠ
Velké Hoštice I.

7

Kompetence 21.
století - digitální
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014996
Obec Vřesina
gramotnost žáků
ZŠ a MŠ Vřesina

4

5

8

9

Hlučín,
Hornická 7,
okres Opava,
příspěvková
organizace
Mateřská
škola
Markvartovice,
příspěvková
organizace
Základní škola
a mateřská
škola Kobeřice,
okres Opava,
příspěvková
organizace
Základní škola
a Mateřská
škola Bolatice,
příspěvková
organizace
Základní škola
a mateřská
škola
Štěpánkovice,
příspěvková
organizace
Základní škola
Velké Hoštice,
okres Opava,
příspěvková
organizace

Bodové
hodnocení

Celkové
způsobilé
výdaje v Kč

Rozhodn
utí PV

95

1 193
631,77

Projekt
vybrán k
podpoře

92

576 000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

90

1 380
030,41

Projekt
vybrán k
podpoře

90

1 700
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

90

1 699
312,00

Projekt
vybrán k
podpoře

90

1 700
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

87

901 217,25

Projekt
vybrán k
podpoře

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014984

Vybavení a
obnova ICT
techniky v PC
učebně

Základní škola
Kravaře,
příspěvková
organizace

85

1 882
029,16

Projekt
vybrán k
podpoře

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014983

Modernizace
učeben ZŠ a MŠ
Sudice

Základní škola
a Mateřská
škola Sudice,
příspěvková
organizace

85

2 000
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

10

11

12

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014981

Základní škola a
mateřská škola
Hať - digitální
jazyková učebna

Rozvoj
odborného
vzdělávání na ZŠ
Hlučín - Rovniny,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014898
vybudování
odborných
multimediálních
učeben
Rozvoj
odborného
vzdělávání na ZŠ
Hlučín - Rovniny,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014897
vybudování
odborné učebny
Pracovních
činností

13

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014994

14

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014977

15

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014884

16

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014941

17

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014880

18

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014858

Obec Hať

85

2 000
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

Základní škola
HlučínRovniny, okres
Opava

85

2 000
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

Základní škola
HlučínRovniny, okres
Opava

85

2 000
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

85

1 949
848,54

Projekt
vybrán k
podpoře

82

1 700
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

82

1 695
573,00

Projekt
vybrán k
podpoře

82

1 605
307,00

Projekt
vybrán k
podpoře

80

1 700
000,00

Projekt
vybrán k
podpoře

77

2 000
000,00

Náhradn
í projekt

Základní škola
a mateřská
Kolik jazyků umíš,
škola
tolikrát jsi
Šilheřovice,
člověkem
příspěvková
organizace
Základní škola
Rozvoj
Markvartovice,
odborného
okres Opava,
vzdělávání na ZŠ
příspěvková
Markvartovice
organizace
Základní škola
Multifunkční
Kravaře učebna IT a
Kouty,
grafiky s výukou
příspěvková
jazyků
organizace
Základní škola
Zvýšení kvality a mateřská
odborného
škola
vzdělávání v ZŠ Bohuslavice,
Bohuslavice
příspěvková
organizace
Základní škola
Rozvoj
Velké Hoštice,
odborného
okres Opava,
vzdělávání na ZŠ
příspěvková
Velké Hoštice II.
organizace
Základní škola
Rozvoj
a Mateřská
odborného
škola Píšť,
vzdělávání na ZŠ
příspěvková
Píšť
organizace

Programový výbor doporučil k financování 17 předložených Žádostí o dotaci a 1 Žádost o dotaci byla
schválená jako náhradní projekt.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. CLLD – aktuální stav realizace
Předseda p. Josef Teuer předal slovo pp. Dagmar Quiskové:
PRV – budou nová Pravdila, ihned po zveřejnění se bude připravovat Výzva (stávající fiche 1 a 6)
Aktualizace CLLD – pracuje se na aktualizované verzi dle MPIN.
PV bere na vědomí stav realizace CLLD a přípravu na aktualizaci.
4. 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- on linová verze
Nebude dostatek prostoru ze stran škol, aby proběhly všechjny aktivity. Návrh: prodloužení projektu
do 31. 12. 2021 (6 6 měsíců) – nutno bude upravit finanční plána počet zaměstnanců HPP v projektu
– 2 stávající zaměstnanci mají pracovní smlouvu do 30. 6. 2021
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II.
Programový výbor schvaluje prodloužení obou projektů do 31. 12.2021 (maximální možný termín).
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit podání žádosti o změny u obou projektů MAP II a s pracovníky,
nutnými pro realizaci projektu uzavřít smlouvu s ohledem na dobu realizace.
b) Animace škol – probíhá dle potřeb
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu.
c) Projekt Spolupráce „Rok na vsi“ – zatím stojí – nebyly umožněny aktivity v potřebném počtu
účastníků. Projekt prodloužen do 30. 6. 2021
PV bere na vědomí informace stavu realizace projektu spolupráce Rok na vsi.
d) Projekty OKAP –schválen MSK, na nepřímé výdaje schválena paušální částka na administraci a
účtování pro oba projekty OKAP ve výši
5. Organizační záležitosti
Předseda p. Josef Teuer:
Žádost o členství: Adam Fiala, sektor podnikatelský, zájmová skupina zemědělci.
Programový výbor souhlasí s přijetím člena – FO Adam Fiala, a to od 1. 1. 2021
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel
p.Dagmar Quisková:
Představila PV změny týkající se projektu „Zlepšení řídících, administrativních a animačních
schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023“ – snížení rozpočtu za rok 2020 a přesun těchto
prostředků do následujících etap.
Programový výbor souhlasí se změnami rozpočtu daného projektu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel

6. Diskuze
Bez diskuzního příspěvku
Závěr:
Programový výbor schvaluje:
a) program jednání
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
c) vybrané žádosti o dotaci včetně náhradního projektu ve Výzvě č. 12 IROP
d) prodloužení projektů MAP II pro Hlučínsko východ a MAP II pro Hlučínsko západ o maximální
možnou dobu, tj. do 31. 12. 2021.
e) přijetí za člena p. Adama Fialu.
Programový výbor bere na vědomí:
a) plnění úkolů z minulého PV
b) informace o situaci realizace CLLD a aktualizaci CLLD
c) informace o současné situaci projektů MAP II
d) informace o animaci škol v regionu
e) informace o projektu spolupráce Rok na vsi
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 – p. Dagmar Quisková
d) zajistit podání žádostí o změnu - prodloužení realizace projektů MAP II.

Zapsala: Dagmar Quisková
Josef Teuer
předseda MAS

Petr KOZÁK
ověřovatel

Josef Slivka
ověřovatel

