
 

   
 

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

dne 29. 6. 2022 od 1430 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. 7 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. Josefa Slivku a Petra 
Kozáka. 
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) zajištění vyúčtování a závěrečné zprávy grantu Nadačního fondu Eduzměna s-splněno 
b) zajištění zpracování návrhu a cenový marketing propagačních předmětů - trvá 

Členové PV: 
c) návrh propagačních předmět  - trvá 

PV bere na vědomí plnění úkolu z minulého jednání. 
 

2. CLLD – výběr projektu k realizaci – Výzva č. 7 PRV na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti z 7. výzvy PRV. 
Členové PV podepsali etický kodex a žádný ze členů PV není ve střetu zájmu. 
Fiche 1:  
Pořad
í 
v rám
ci 
Fiche 

 
Číslo projektu 

 Název žadatele 

Místo 
realizace 

Název projektu 
Počet 
bodů 

Požadovaná 
dotace (Kč) 

1. 

2022-058-007-
001-082 Pavel Duda 

Bohuslavice 
Modernizace farmy 
v Bohuslavicích 2022 

83 250 000,- 



 

   
 

2. 

2022-058-007-
001-075 Ing. Karel 

Veverka 

Bohuslavice 
Kalibrátor česneku pro 
přípravu sadby 

80 290 000,- 

3. 

2022-058-007-
001-057 Bc. Patrik 

Lindovský 

Děhylov 
Šetrné zacházení s 
vodou 

77 350 000,- 

4. 

2022-058-007-
001-056 Maxmilián 

Slivka 

Bolatice 
Půda si zaslouží tu 
nejlepší péči 

74 150 000,- 

5 

2022-058-007-
001-059 Stanislav Hajný 

Hlučín 
Darkovičky Lisování do kulatých 

balíků 
69 600 000,- 

6. 

2022-058-007-
001-081 Jiří Gospoš 

Hať Sušička-Posklizňová 
úprava obilovin a 
olejnin 

63 497 500,- 

7. 

2022-058-007-
001-062 Bc. Jiří Glenz 

Hať 

Traktor 2022 60 500 000,- 

8. 

2022-058-007-
001-060 Agroprogres 

Kateřinky s.r.o 

Oldřišov 

Nové stroje do RV 60 500 000,- 

9. 

2022-058-007-
001-058 Adam Sassaroli 

Kozmice 

Podvalník 57 222 030,- 

10. * 

2022-058-007-
001-084 Ing. Ivo Kaspar 

Kozmice 
Modernizace farmy 
2022 

57 495 000,- 

 
Dotace: vyhlášeno Fiche 1: 3 648 441,- Kč. Do alokace se vejde 9 projektů 3 359 530,-. Zbytek 
z alokace je přesunuto do společného zůstatku 288 911,- 
Rozhodnutí PV: + přesun ze společného zůstatku (F1+F6) 495 000,- a * podpora posledního 
(hraničního) projektu. Celkem schválena podpora 10 žádostí o dotaci s požadavkem na dotaci ve 
výši 3 854 530,- 
 
Fiche 6: 
Pořad
í 
v rám
ci 
Fiche 

 
Číslo projektu 

 Název žadatele 

Místo 
realizace 

Název projektu 
Počet 
bodů 

Požadovaná 
dotace (Kč) 

1. 
2022-058-007-

006-063 
Město Dolní 
Benešov 

Dolní 
Benešov 

Aby se nám fajně 
sedělo 
 

80 159 720,- 

2. 
2022-058-007-

006-068 
Kulturní dům 
Dolní Benešov 

Dolní 
Benešov 

Pro kulturu, pobavení, 
je nám třeba vybavení 
- jedeme dál! 

75 396 880,- 



 

   
 

3. 
2022-058-007-

006-071 Obec Chlebičov 
Chlebičov 

Klubovna v srdci 
vesnice 

70 178 762,- 

4. 

2022-058-007-
006-080 

Obec Bolatice 

Bolatice Podpora tradic a 
spolkového života 
v Bolaticích za 
každého počasí 

70 280 000,- 

5. 
2022-058-007-

006-061 Město Kravaře 
Kravaře 

Knihovna – místo pro 
všechny 

70 400 000,- 

6. 

2022-058-007-
006-085 

Obec 
Šilheřovice 

Šilheřovice Pořízení vnitřního 
vybavení sálu 
v budově OU 
Šilheřovice pro 
potřeby spolkové 
činnosti 

65 240 000 Kč 

7. 

2022-058-007-
006-076 

Obec 
Darkovice 

Darkovice Pořízení mobilního 
vybavení pro pořádání 
kulturních a 
společenských akcí 
v obci Darkovice 

65 280 000,- 

8. 
2022-058-007-

006-083 Obec Vřesina 
Vřesina 

Zvýšení komfortu 
uvnitř i venku 

65 288 222,- 

9. 
2022-058-007-

006-067 Obec Závada 
Závada Na sále se bavíme, 

tančíme i učíme - III. 
etapa 

65 319 882,- 

10. 
2022-058-007-

006-079 Obec Oldřišov 
Oldřišov 

Fajne stolky do 
kulturaku 

65 398 235,- 

11. 
2022-058-007-

006-065 
Sport a kultura 
Hlučín 

Hlučín 
Nové židle pro KD 
Hlučín 

65 400 000,- 

12. 
2022-058-007-

006-069 
Muzeum 
Hlučínska 

Hlučín 
Modernizace vybavení 
pro realizaci výstav 

65 400 000,- 

13. 
2022-058-007-

006-066 
Město Dolní 
Benešov 

Dolní 
Benešov 

Nové lávky a stoly na 
náš rynek 

60 348 480,- 

14. 

2022-058-007-
006-070 

Obec 
Chuchelná 

Chuchelná Pořízení vnitřního 
vybavení do prostor 
Kulturního domu 
Chuchelná pro 
kulturní a spolkovou 
činnost 

60 400 000,- 

15. 

2022-058-007-
006-073 

Obec 
Dobroslavice 

Dobroslavic
e 

Pořízení vnitřního 
vybavení do prostor 
KD Dobroslavice pro 
potřeby spolkové 
činnosti – II. Etapa 

50 372 010,- 

16. 
2022-058-007-

006-074 Obec Služovice 
Služovice Kdo se spoléhá na cizí 

stůl, bývá často bez 
oběda 

50 397 005,- 

 



 

   
 

Dotace: vyhlášeno Fiche 6: 6 988 724,- Kč. Do alokace se vjede všech 16 ŽoD, a to ve výši 5 259 196,-
. Do společného zůstatku bude přesunuto 1 729 528,- 
Celkem schválena podpora 16 žádostí o dotaci s požadavkem na dotaci ve výši 5 259 196,-- 
 
Společný zůstatek: 
F1 - 288 911,- 
F6 - 1 729 528,- 
Celkem: 2 018 439 
Rozhodnutí PV: podpora posledního (hraničního) projektu F1 ve výši 495 000,- 
Zůstatek po podpoře hraničního projektu F1: 1 523 439,- 

 
Programový výbor: souhlasí s výše uvedeným rozvržením ve Fichi 1 - podpora 9 projektů  → přesun 
zbytkové alokace do společného zůstatku + přesun do zbytkové alokace z nedočerpané Fiche 6 →a ze 
společného zůstatku podpora hraničního projektu ve Fichi 1 (ve Fichi 6 žádný hraniční projekt není)  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 
 
Programový výbor schvaluje všechna výše uvedené projektu k financování.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Celkový společný zůstatek z Výzvy č. 7 PRV je 1 523 439,- Kč u bude přesunut do další výzvy PRV, fiche 
6, která bude vyhlášená v roce 2023. Fiche č. 1 vyhlášená nebude. 
Programový výbor souhlasí s přesunem do výzvy PRV fiche 6, která bude vyhlášená v roce 2023.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3.  CLLD – aktuální stav realizace 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo pp.  Dagmar Quiskové:   
PRV 2014-2020 - z poslední výzvy zůstal malý zůstatek. Je možno vyhlásit výzvu ještě v roce 2023 pro 
dočerpání. 
IROP 2021-2027 - Z NS MAS přišel návrh na propočet alokace IROP - jednotlivé MAS by podle návrhu 
měly obdržet výši alokace přepočtenou podle plochy, obyvatel a počtu obcí. Dle tohoto návrhu je pro 
naší MAS mírné snížení. Zatím není schváleno. 
SZP (dnešní PRV) - podle informací by rozpočet alokace měl být dle plochy a počtu obyvatel. Zatím 
není nic rozhodnuto. 
P Z+ - na základě informací p. Lukáše Volného by tento program dle nastavených parametrů nemohl 
být plně realizován na našem území. Navíc je stále dolaďují další upřesnění. Sledujeme a včas 
podáme upřesňující informace k možné realizaci. 
P TAK - dolaďují se informace ohledně vpuštění MAS do tohoto programu.  
PV bere na vědomí stav realizace CLLD a stav aktualizace pro období 2021-2027. 
PV ukládá p. Dagmar Quisková: 
Sledovat a informovat PV, potažmo členy o aktuální situaci ohledně čerpání v programech 2021-
2027. 
 

4. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   

a) MAP III Hlučínsko východ a MAP III Hlučínsko západ 
- projekty MAP II jsou v plné realizaci. Zálohová platba již přišla na účet. Konec projektů je 30. 11. 

2023. 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP III. 



 

   
 

Programový výbor souhlasí s pověřením pro p. Dagmar Quiskové ohledně čerpání financí dle 
schváleného rozpočtu ŘO k projektům.  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
b) Animace škol – probíhá dle potřeb 
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
c) Projekt Spolupráce „Rok na vsi“ – byl dokončen. Nyní je nutno podat žádost o platbu do 31. 

7.2022.   
PV bere na vědomí informace stavu realizace projektu spolupráce Rok na vsi. 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové: 
Informovat PV o finančním výsledku realizovaného projektu.. 
d) Projekty OKAP – byl dokončen. Nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky, které byly 

předmětem partnerské smlouvy. Pořízené vybavení - návrh smlouvy a výpůjčce pro DDM Hlučín a 
CVČ Kravaře - oba subjekty budou pořádat obdobné kroužky s tímto vybavením v příštím školním 
roce ve vlastní režii.  

PV bere na vědomí informace stavu realizace projektu spolupráce Rok na vsi 
Programový výbor schvaluje smlouvy o výpůjčce vybavení dle seznamu, pořízeného z tohoto projektu 
dvěma subjektům - DDM Hlučín a CVČ Kravaře.   
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá pp. Dagmar Quiskové a Josefu Teuerovi:  
Uzavřít smlouvy o výpůjčce s DDM Hlučín a CVČ Kravaře.. 
 

5. Organizační záležitosti 
Předseda p. Josef Teuer: 
Navrhuje účast na Festivalu kultury a hlučínských řemesel, datum konání 3. 7. 2022, navrhované 
výdaje (vlastní zdroje) 5 000,-  
Programový výbor souhlasí s účasti na Festivalu kultury a hlučínských řemesel 2022. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
Předseda p. Josef Teuer: 
Členové programového výboru navrhují pořízení propagačních předmětů pro podporu realizace CLLD 
ještě v letošním roce - návrh: (skládací) batoh/ flash disk/deštník/lékárnička do auta/malý hasičský 
přístroj do auta. Je možno podat i další návrhy z kanceláře dle nabídek firem. 
PV bere na vědomí návrhy propagačních předmětů. 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové: 
Zajistit cenovým marketing propagačních ředmětů o finančním výsledku realizovaného projektu. 
Předseda p. Josef Teuer: 
Členové programového výboru navrhují tvorbu kalendáře na rok 2023 pro podporu realizace CLLD. 
Tématický návrh- rozvoj území MAS Hlučínsko, který bude navazovat na kalendář z roku 2021.  Bude-
li méně fotek, je možno místo stolního kalendáře objednat nástěnný. 
Programový výbor souhlasí s tvorbu kalendáře na rok 2023. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové: 
Zajistit materiál a senový marketing pro tvorbu kalendáře na rok 2023. 
 

6. Diskuze 
p. Dagmar Quisková: 
Soutěž Zlatý koláč - letos by měl být ročník na území MAS Hlučínska. Už loni se MAS Opavsko 
potýkalo s neúčastí. Máme se angažovat? Byl by to asi poslední ročník. Je možnost konání 13.8. 2022 
na Gulášfestu v Dolním Benešově. 



 

   
 

Členové PV: kancelář by mohla oslovit obce, případně další organizace. V případě zájmu minimálně 5 
týmů by soutěž mohla proběhnout. Návrh na rozpočet: cca 3000,-/tým (materiál, koláče, ceny, atd) 
PV ukládá p. Dagmar Quiskové: 
Oslovit možné účastníky pro soutěž Zlatý koláč a v případě minimálně 5 týmů soutěž zorganizovat.. 
Programový výbor souhlasí v případě konání soutěže Zlatý koláč s výši 3000,-/tým . 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel 
p. Dagmar Quisková: 
Stále probíhají jednání ohledně založení okresního partnerství a podpisu Memoranda. Dokument je 
stále v připomínkovacím řízení, protože současná verze není v souladu se Stanovami spolku Místní 
akční skupiny Hlučínsko z.s. a CLLD Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 
PV bere na vědomí informace probíhajícím jednání k okresnímu partnerství 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
c) společný zůstatek z F1 (9 projektů do výše alokace) + z F6 ve výši 2 018 439,- 
d) k financování vybrané žádosti o dotaci Výzvy č. 7 PRV, fiche 1 a podporu hraničního projektu ze 

společného zůstatku ve výši 495 000,-. Tímto jsou podpořeny všechny předložené žádosti o 
dotaci ve fichi 1. 

e) k financování všechny předložené žádosti o dotaci Výzvy č. 7 PRV, fiche 6 
f) schvaluje přesun společného zůstatku ve výši 1 523 439,- do fiche č. 6 Výzvy PRV vyhlášené 

v roce 2023. 
g) pověření p. Dagmar Quisková k čerpání rozpočtu v projektech MAP III  
h) smlouvy o výpůjčce vybavení pořízeného z prostředků projektu OKAP pro DDM Hlučín a CVŠ 

Kravaře 
i) účast na Festivalu kultury a hlučínských řemesel 2022 
j) tvorbu kalendáře na rok 2023 
k) v případě konání soutěže Zlatý koláč s výši 3000,-/tým 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o situaci realizace CLLD a o období 2021-2027 
c) informace o současné situaci projektů MAP III 
d) informace o animaci škol v regionu 
e) informace o projektu spolupráce Rok na vsi 
f) informace o stavu realizace projektu OKAP 
g) návrh propagačních předmětů 
h) informace k probíhajícímu jednání okresního partnerství 
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 III – 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) Sledovat a informovat PV, potažmo členy o aktuální situaci ohledně čerpání v programech 2021-

2027. 
b) Informovat PV o finančním výsledku žádosti o platbu projektu spolupráce Rok na vsi. 
c) zajistit a spolu s předsedou, p. Josefem Teuerem uzavřít smlouvy o výpůjčce s SSM Hlučín a CVŠ 

Kravaře 
d) zajistit cenový marketing propagačních předmětů 
e) zajistit materiál a cenový marketing pro tvorbu kalendáře na rok 2023 
f) oslovit možné účastníky soutěže Zlatý koláč a bude-li min. 5 týmů soutěž zorganizovat. 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Josef Slivka                      Petr Kozák 
   předseda MAS ověřovatel                          ověřovatel 


