
 

   
 

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

dne 21. 6. 2021 od 1230 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Hana Birtková, Ludmila Domonkosová, Petr Kozák, Petr 
Kocián. 
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. 6 PRV 
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. Ludmilu 
Domonkosovou a Petra Kociána. 
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 podání žádostí o změnu - prodloužení realizace projektů MAP II - splněno 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 

2. CLLD – výběr projektu k realizaci – Výzva č. 6 PRV na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti z 6. výzvy PRV 
Fiche 1:  

Pořad
í  

 
Evidenční číslo 

 
Název žadatele 

Místo 
realizace Název projektu 

Počet 
bodů 

Požadovaná 
dotace (Kč) 

1. 2021-058-006-
001-035 

Tomáš 
Robenek 

Ludgeřovice Příprava půdy a setí 
meziplodin 77 250 000,- 

2. 2021-058-006-
001-043 

Forbuse s.r.o Hať Modernizace rostlinné 
výroby 

70 380 700,- 

3. 2021-058-006-
001-033 

Jiří Glenz Hať Mulčovač 
63 75 000,- 

 



 

   
 

 
Zůstatek z vyhlášené alokace fiche 1 – 250,- bude přesunuto do společného zůstatku. 
Programový výbor doporučil k financování všechny 3 předložené Žádostí o dotaci  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Pro hlasování odešli pp. Petr Halfar a Petr Kozák – střet zájmu. 
 
Fiche 6: 

Pořad
í  

 
Evidenční číslo  

 
Název žadatele 

Místo 
realizace Název projektu 

Počet 
bodů 

Požadovaná 
dotace (Kč) 

1. 2021-058-006-
001-034 

město Kravaře Kravaře I poznávání může být 
zábava - multifunkční 
prostor 

85 238 572,- 

2. 2021-058-006-
001-046 

město Dolní 
Benešov 

Dolní 
Benešov 

Déšť či slunce nevadí, 
stany si s tím poradí 

85 319 440,- 

3. 2021-058-006-
001-037 

Kulturní dům 
Dolní Benešov 

Dolní 
Benešov 

Pro kulturu, pobavení, 
je nám třeba vybavení 

80 399 784,- 

4. 2021-058-006-
001-041 

Muzeum 
Hlučínska 

Hlučín Modernizace vybavení 
pro realizaci výstav 

80 400 000,- 

5. 2021-058-006-
001-047 

obec Chlebičov Chlebičov Klubovna jako ze 
škatulky 

75 158 348,- 

6. 2021-058-006-
001-048 

obec Velké 
Hoštice 

Velké 
Hoštice 

Pořízení vnitřního 
vybavení pro potřeby 
spolkové činnosti v 
obci Velké Hoštice 

70 262 188,- 

7. 2021-058-006-
001-042 

obec Sudice Sudice Pořízení vnitřního 
vybavení do prostor 
OÚ Sudice pro 
potřeby spolkové 
činnosti 

65 275 717,- 

8. 2021-058-006-
001-053 

obec Kobeřice Kobeřice Pořízení vnitřního 
vybavení do prostor 
bývalého OÚ pro 
volnočasové aktivity 

65 396 115,- 

9. 2021-058-006-
001-039 

obec Závada Závada Na sále se bavíme, 
tančíme i učíme – II. 
Etapa 

65 396 710,- 

10. 2021-058-006-
001-044 

obec 
Dobroslavice 

Dobroslavic
e 

Pořízení vnitřního 
vybavení do prostor 
KD Dobroslavice pro 
potřeby spolkové 
činnosti 

65 397 732,- 

11. 2021-058-006-
001-036 

obec Oldřišov Oldřišov Stolky do kulturaku 
65 398 235,- 

12. 2021-058-006-
001-050 

obec Kozmice Kozmice Židle a stoly pro 
Kulturní dům Kozmice 

60 388 938,- 

13. 2021-058-006-
001-052 

obec Služovice Služovice Starou židli novým 
kouskům nenaučíš 

60 399 155,- 

14. 2021-058-006-
001-045 

město Dolní 
Benešov 

Dolní 
Benešov 

Rozvoj veřejných 
prostranství v Dolním 
Benešově 

60 399 701,- 



 

   
 

15. 2021-058-006-
001-038 

obec Vřesina Vřesina Sejdeme se u kostela 
55 219 184,- 

16. 2021-058-006-
001-055 

Hřebčín HF 
Velké Hoštice, 
z.s. 

Velké 
Hoštice 

Nákup přepravníku na 
koně a kočáru za koně 55 396 880,- 

 
Žádost, která neobdržela minimální počet bodů stanovených pro danou fichi č. 6: 

Pořadí  
 

Evidenční číslo  
 

Název žadatele 
Místo 
realizace Název projektu 

Počet 
bodů 

1.  2021-058-006-001-
051 

obec Vřesina Vřesina Na tanzparket i ku stole… 
45 

 
 

Zůstatek z vyhlášené alokace fiche 6 – 2 440 286,- bude přesunuto do společného zůstatku. 
Programový výbor doporučil k financování všechn16 předložených Žádostí o dotaci, 1 žádost nebyla 
doporučena k realizace pro nedosažení minimálního počtu bodů.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Celkový společný zůstatek z Výzvy č. 6 PRV je 2 440 538,- Kč u bude přesunut do výzvy PRV, fiche 6, 
která bude vyhlášená v roce 2022. 
Programový výbor souhlasí s přesunem do výzvy PRV fiche 6, která bude vyhlášená v roce  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Přišli pp. Petr Halfar a Petr Kozák 
 

3.  CLLD – aktuální stav realizace 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo pp.  Dagmar Quiskové:   
PRV – zvýšená alokace pro rok 2022 o ¼ z budoucí alokace 2021-2027. Bylo schváleno ČS per rollam. 
Bude potřeba upravit finanční plán a indikátory.  
Aktualizace CLLD – nejpozději do konce června bude přeložena PV a členům aktualizovaná verze CLLD 
pro období 2021-2027.  Poté proběhne diskuze, anketa a případné další komunitní projednávání 
předložené verze. Dokument je nutno předložit ŘO nejpozději do 31. 8. 2021. 
PV bere na vědomí stav realizace CLLD a stav aktualizace pro období 2021-2027. 
PV ukládá p. Dagmar Quisková: 

- Po navýšení alokace zajistit změnu finančního plánu 
- Zajistit veřejné seznámení a případnou diskuzi k aktualizovanému strategickému dokumentu 

IROP - výzva IROP - nejpozději do 15.11.2021 lze vyhlásit výzvu na zbytky alokace (které zůstaly pro 
realizaci projektů) - byla by vyhlášená výzva č. 13 - infrastruktura vzdělávacích zařízení (viz příloha 
byla zaslána členům k připomínkám). Nyní je dokumentace předložena ŘO ke kontrole, vyhlášena by 
byla ihned po schválení. Výše dotace (zůstatky z proplacených žádostí) je ve výši 930 162,03. 
Programový výbor souhlasí s dokumentaci k výzvě č. 13 IROP.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá p. Dagmar Quisková: 

- Zajistit vyhlášení výzvy č. 13 IROP 
 
 

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 MAP II prodlouženy do 31. 12. 2021 (původně 30.6.2021) - proběhly webináře, finišuje 

web pro vlastivědu Hlučínska, kde se točí doplňkové filmy 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II. 

- účast v projektech MAP III pro Hlučínsko východ a Hlučínsko západ - během prázdnin budou 
napsány žádosti a podány přes prostředníctvím MS 2014+ - jedná se o projekty s dobou realizace 
max. do 30.11.2023, předpoklad cca 2,5-3 mil /projekt (záleží na počtu zapojených škol a délce 
realizace,může být i daleko méně financí. 

Programový výbor schvaluje účast v projektech MAP III pro území Hlučínsko východ a MAP III pro 
hlučínsko západ.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové: 

-  zajistit projednání projektů MAP III s případnými partnery (mikroregiony, SOH) a zajistit 
podání projektů MAP III  

b) Animace škol – probíhá dle potřeb 
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
c) Projekt Spolupráce „Rok na vsi“ – zatím stojí – byla podána žádost o prodloužení projektu do 

30.6.2022. Dle Pravidle měkké projekty lze prodloužit pouze o 6 měsíců, ale naši argumentaci, že 
takové krátké prodloužení neumožní projekt dokončit v plné výši v současné době přezkoumává 
právní oddělení MZe.   

PV bere na vědomí informace stavu realizace projektu spolupráce Rok na vsi. 
d) Projekty OKAP –schválen MSK, od 1.7. lze nakupovat vybavení. Byly předloženy podmínky pro 

čerpání. Partnery v projektu jsou CVČ Kravaře a DDM Hlučín. Lektoři i děti budou zaspány na MAS 
Hlučínsko, je nutno zajistit pojištění účastníků.  Záloha na pořizované vybavení by měla dorazit na 
MAS dokonce září 2021.  

PV bere na vědomí informace stavu realizace projektu OKAP.  
PV ukládá p. Dagmar Quiskové: 

-  zajistit pojištění dětských účastníků v projektu OKAP. 
e) Grant nadace Eduzměna prodloužen do 31. 12.2021. Změna: nebude představení škol veřejnosti 

(už se to nestihne), zvoleno náhradní řešení - každá ZŠ dostala možnost natočit krátkou 
prezentaci školy (tu dostane k dispozici) a ze všech těchto medailonku bude sestříhán film pro 
podporu regionálního školství. Natáčejí studenti Slezské univerzity pod vedením vyučujícího pana 
režiséra Jana Mudry. Zapojilo se 24 základních škol (školy byly osloveny 2x), bude se natáčet v 
týdnu od 21. do 25.6. Případné další natáčení pro opozdilé zájemce je možno v září. 

Programový výbor schvaluje změny v aktivitách finančního příspěvku Nadačního fondu Eduzměna.   
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV bere na vědomí informace stavu realizace aktivit z příspěvku Nadačního fondu Eduzměny. 
 

5. Organizační záležitosti 
Předseda p. Josef Teuer: 
Navrhuje účast na Festivalu kultury a hlučínských řemesel, datum konání 4. 7. 2021, navrhované 
výdaje (vlastní zdroje) 5 000,-  
Programový výbor souhlasí s účasti na Festivalu kultury a hlučínských řemesel 2021. 
 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 Výzvy č. 6 PRV, fiche 1 
d) vybrané žádosti o dotaci Výzvy č. 6 PRV, fiche 6 
e) Schvaluje přesun společného zůstatku ve výši 2 440 538,- do fiche č. 6 Výzvy PRV vyhlášené 

v roce 2022 
f) Dokumentace k výzvě č. 13 IROP - infrastruktura vzdělávacích zařízení 
g) Účast v projektech MAP III pro území Hlučínsko východ a Hlučínsko západ 
h) Změny v aktivitách v rámci finančního příspěvku Nadačního fondu Eduzměna 
i) Účast na Festivalu kultury a hlučínských řemesel 2021 
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 
f) informace o stavu realizace projektu OKAP 
g) informace o stavu realizace  aktivit z příspěvku Nadačního 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 – p. Dagmar Quisková 
a) Po navýšení alokace zajistit změnu finančního plánu 
b) Zajistit veřejné seznámení a případnou diskuzi k aktualizovanému strategickému dokumentu 
c) Zajistit vyhlášení výzvy č. 13 IROP 
d) zajistit projednání projektů MAP III s případnými partnery (mikroregiony, SOH) a zajistit podání 

projektů MAP III  
e) zajistit pojištění dětských účastníků v projektu OKAP. 

 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Ludmila Domonkosová                  Petr Kocián 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


