
1 
 

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 13. 11. 2014 od 930 hod. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka, Petr Kozák, Kurt Kocián 
KRK: pp. Petr Halfar, Pavel Veselský 
Omluven: p. Jindřich Koska, Krista Fojtíková 
MAS: Radim Lokoč, Dagmar Quisková 
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil 
k jednotlivým bodům jednání. 
 
Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
2. Zprávy z kontrol realizace 
3. Projednání Žádosti o proplacení  
4. Členská schůze  
5. Propagační předměty 2014 
6. Organizační záležitosti 
7. Diskuze a závěr.Usnesení 
 

Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

p. Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Petr Halfar a 
Petr Kozák.  
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor a KRK schválili tyto návrhy. 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

1. Kontrola úkolů z minulého jednání: 
p. Dagmar Quiskové 
a) zajistit podpisy etických kodexů  - trvá – po nových volbách 
b) dopracovat návrh Dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota – trvá – po nových 
volbách 
c) zajistit vypracování návrhu upravených Stanov, jednacího řádu a vnitřních předpisů - 
splněno 
d) zajistit tým expertů pro finalizaci CLLD dle metodiky - splněno 
e) technicko-organizační zajištění výroby kalendářů na rok 2015 - splněno 
f) technicko-organizační zajištění dodávky zapisovacích bloků s PP - splněno 
g) technicko-organizační zajištění dodávky sklenic s PP - splněno 
h) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Danielem Procházkou – v plnění 
i) zajistit účast na akci Modlitba za domov - splněno 
j) technicko-organizační zajištění exkurze – v plnění  
k) zjištění možnosti čerpání finančních nákladů na Regiontou 2015 z PRV - splněno 
l) zajištění poptávkového řízení a poté spolupráci na filmovém dokumentu - splněno 
p. Danielu Procházkovi: 
a) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Dagmar Quiskovou – v plnění 
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2. Zpráva z kontroly realizace 
p. Petr Halfar: 

     Od doby minulého jednání PVC neproběhla žádná kontrola. 
Programový výbor bere na vědomí provedenou kontrolu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
3. Projednání Žádostí o proplacení 

     p. Dagmar Quisková: 
V současnosti není zpracovaná žádná ŽoP ke schválení. Dokumenty jsou vyřizovány 
průběžně. 
Programový výbor bere na vědomí situaci s ŽoP. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
  

4. Členská schůze 
Datum konání ČS: 20. 11. 2014 od 9.00 
Místo konání ČS: obec Rohov, sál OÚ 
 
Od 10. hod. komunitní projednávání CLLD. 
 
Technické zabezpečení (materiály) + potřebné dokumenty zaslat všem členům mailem. 
Zajistí: Dagmar Quisková 
PV zpracoval návrh kandidátní listiny. 
 
Určení zájmových skupin: 
Programový výbor stanovuje 4 zájmové skupiny:    % ke dni 13.11. 
veřejnost – 29 obcí         48,3% 
zemědělství – 23 subjektů        38,3% 
církve a sociální služby – 4 ŘKF a Charita Hlučín = celkem5   8,33% 
volnočasová sdružení – DR Hlučín, Pony klub, Kondor = celkem 3  5,0% 
 
 
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové a Danielu Procházkovi zajistit TO zajištění 
ČS.  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

5. Propagační předměty 
 pp.Josef Teuer a Dagmar Quisková: 

a) Film  
Výběr dodavatele dle předložených nabídek 

Nabídka	  pro	  výrobu	  dokumentárního	  filmu	  (prac.	  Název	  -‐	  7	  let	  na	  Hlučínsku):	  	  

Jméno	   IČO	   Datum	  nabídky	   Cena	  celkem	  s	  DPH	  

CRTV	   28575318	   5.11.2014	   80	  000,-‐	  

Petr	  Gattnar	   61969265	   4.11.2014	   85	  000,-‐	  

Rostislav	  Pečínka	   70622141	   3.11.2014	   70	  000,-‐	  

	   	   	   	  Výběrovým	  kritériem	  je	  cena.	  
	   	   

Zhotovitelem byl vybrán p. Rostislav Pečinka. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové technicko-organizační zajištění výroby 
filmového dokumentu – Téma: plnění SPL 2007-2013. 
 

b) Tématická exkurze 
Programový výbor vybral dodavatel dopravní služby pro tématickou exkurzi. 
Datum: 27. -. 28. 11 2014 
Místo: území MAS Horňácko a Ostrožsko 
Téma: Příklady dobré praxe za období 2007 -2013. 
Nabídka	  autobusovou	  dopravu	  -‐	  27.	  -‐	  28.	  11	  2014:	  	  

	  Jméno	   IČO	   Datum	  nabídky	   Cena	  celkem	  s	  DPH	  

Kozák	  tour	   1543883	   6.11.2014	   18	  000,-‐	  

DEPO-‐BUS	   26825171	   6.11.2014	   19	  990,-‐	  

Galeja	   68949839	   7.11.2014	   19	  500,-‐	  

	   	   	   	  Výběrovým	  kritériem	  je	  cena.	  
	   	  Dopravní služby vybrány od f. Kozák-tour. 

     Dagmar Quisková představila program a rozpočet tématické exkurze. 
     PV program i rozpočet schváli a pověřil Dagmar Quiskovou TO zajištěním celé akce.  
Pro zajištění služeb na cílovém místě budou uzavřeny 2 DPP s místnímu aktéry MAS – max. 
10 hod/osobu. 
 
 Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

c) Propagace MAS Hlučínsko a prezentace realizace SPL za 2007-2013 
P. Josef Teuer 
Návrh na propagaci MAS Hlučínsko a představení realizace SPL za 2007-2013 při kulturní 
akci, jež vysokou návštěvnost. 
Místo: město Kravaře 
Akce: Vánoce na zámku 
Datum: 5. – 6. 12 2014 
Programový výbor souhlasí s prezentací MAS Hlučínsko a také částku na pronájem 
zámeckého prostoru ve výši 10 000,- 
 Programový výbor ukládá p. Dagmar Quisková a Josefu Teuerovi zajistit průběh prezentace 
MAS. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
6. Organizační záležitosti 

p. Dagmar Quisková: 
Informace o účasti na akcích: 

- Vzdělávání Profaktum – certifikát 
- Venkov 2014 – zpráva o průběhu (účast: Dagmar Quisková) 
- Modlitba za domov – materiály (účast: MVDr. Jindřich Koska) 
- Jednání DM Opavské Slezsko – Otevírání turistické sezóny 2015: 

Termín: od 18. 4. do 27. 4. 2015 
Téma: Military history (70 let od konce II. svět. války) 
Akce na území MAS Hlučínsko: 25. 4. – 26. 4. 2015 – Kravaře: Kdo byli vojáci 
Hlučínska během II. světové války? 
Akce: 10. – 18. 4. 2015 – Týden slezské kuchyně: zapojit se mohou všechny kuchyně 
z TO OS; nachystat jídelníčky 
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Zapojení MAS: propagace  
Programový výbor bere na vědomí zprávy: Vzdělávání, Venkov 2014, Modlitba za 
domov, Jednání DM Opavské Slezsko 
Souhlasí se zapojením do otevírání turistické sezóny 2015 formou propagace  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
7. Diskuze 

     Pan Josef Teuer poděkoval dosavadním členům Programového výboru a Kontrolní a 
revizní komise za spolupráci v uplynulých letech. 
 

Usnesení  
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Vytvoření 4 zájmových skupin 
c)  výběr zhotovitele filmového dokumentu 
d) pořádání, program a rozpočet tématické exkurze 
e) výběr dopravních služeb pro tématickou exkurzi 
f) uzavření DPP se dvěma aktéry MAS Ha O pro zajištění místních služeb 
g) s prezentací a propagací MAS Hlučínsko při akci Vánoce na zámku v městě Kravařích 

souhlasí s výši předpokládaných výdajů, která činí 10 000,- 
h) zapojení do Otevírání turistické sezóny 2015 formou propagace 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů	 z minulého PV 
b) stav kontrol realizace projektů KRK  
c) předkládání ŽoP z IV.1.2 
d) zprávy: Vzdělávání, Venkov 2014, Modlitba za domov, Jednání DM Opavské Slezsko 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové 
a) zajistit podpisy etických kodexů nové zvolených orgánů 
b) dopracovat návrh Dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota – po volbách 
c) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Danielem Procházkou 
d) technicko-organizační zajištění filmového dokumentu 
e) technicko-organizační zajištění exkurze  
f) zjištění prezentace MAS Hlučínska při kulturní akci Vánoce na zámku v součinnosti s p. 
Josefem Teuerem 
p. Danielu Procházkovi: 
a) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Dagmar Quiskovou 
p. Josefu Teuerovi: 
a) f) zjištění prezentace MAS Hlučínska při kulturní akci Vánoce na zámku v součinnosti s p. 
Dagmar Quiskovou 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Příští jednání PV 20. 11. 2014, Rohov 
 
 
 
    Josef Teuer                                            Petr Halfar                 Petr Kozák 
   předseda MAS                                      ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


