
1 
 

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 1200 hod. v Kravařích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka, Petr Kozák, Kurt Kocián 
KRK: pp. Petr Halfar, Pavel Veselský, Krista Fojtíkový 
Omluven: p. Jindřich Koska 
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. Informace ke standardizaci pro období 2014 - 2020 
5. CLLD 
6. Propagační předměty 2014 
7. Členská schůze  
8. Organizační záležitosti 
9. Diskuze  

 

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. Daniela 
Procházka a Pavla Veselského.  
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 
b) dopracovat návrh Dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota - trvá 
c) vypracovat písemnou zprávu ze semináře ke standardizaci - splněno 
d) oslovit místní partnery ohledně pořízení kalendářů pro rok 2015 - splněno 
e) technicko-organizační zajištění prezentace a návštěvy polských LAG na dožínkách v Hati - 
splněno 
f) zajištění účasti a prezentace na výstavě Země živitelka - splněno 
g) technicko-organizační spoluúčast na regionálním dožínkovém dnu - splněno 
Členům Programového výboru: 
a)předložit návrh místa konání ČS - splněno 
b)technicko-organizační zajištění prezentace a návštěvy polských LAG na dožínkách v Hati - 
splněno 
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2. Zpráva z kontroly realizace 
p. Petr Halfar: 

     Seznámil přítomné členy s výsledky kontrol realizace projektů -  spoluúčast s RO SZIF: 
Jednalo se o realizované projekty žadatelů: 
ŔKF Hlučín (21. 8. 2014) 
Obec Služovice (28. 8. 2014) 
Dětský ranč Hlučín (12. 9. 2014) 
Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti s projektem a ani porušení Pravidel.  
    
Programový výbor bere na vědomí provedenou kontrolu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
3. Projednání Žádostí o proplacení 

     p. Dagmar Quisková: 
 Realizátoři projektů, jejichž termín podání žádosti o proplacení je 31. 10. 2014: 
ŘKF Oldřišov + Hlášení o změně (změna technického řešení) (13/…/1641) 
Obec Hněvošice + Hlášení o změně (změna technického řešení) (13/…/1623) 
Byly předloženy požadované formuláře a kontrolní listy. 
Programový výbor souhlasí s předloženými změnami a s Žádostmi o proplacení. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
  

4. Informace ke standardizaci pro období 2014-2020 
p. Dagmar Quisková: 

- seznámila přítomné s harmonogramem standardizace 
- nutno definovat zájmové skupiny 
- nutno upřesnit vnitřní předpisy, jednací řády 
- další kontrola plnění podmínek standardizace na příští schůzi PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o standardizaci. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové zajistit vypracování návrhu upravených 
Stanov, jednacího řádu a vnitřních předpisů. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

5. CLLD 
p. Radim Lokoč, Dagmar Quisková: 
Informoval členy PV a KRK o postupu zpracování CLLD – pracovní verze je k dispozici na 
webu včetně formuláře pro připomínky.  
Návrhová část CLLD probíhá ve spolupráci s SOH a MOS (ORP)obou mikroregionů 
Hlučínska (pravidelné komunitní projednávání). Pro zajištění připomínek, návrhové části, 
indikátorů a souladu s OP je nutná spolupráce expertů.  
Komunitní projednávání na úrovní členské základny MAS se bude konat 20. 11. 2014. 
Programový výbor ukládá a pověřuje p. Dagmar Quiskovou zajištěním týmů expertů pro 
finalizaci CLLD. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Programový výbor bere na vědomí stav vypracování CLLD. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

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

a) Kalendáře-  
Výběr dodavatele dle předložených nabídek 
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Kalendáře	  
2015	  

	   	  

Nabídka	  
NK-‐13	   NK	  -‐7	   Stolní	  

1	  ks	  s	  DPH	   1	  ks	  s	  DPH	   1	  ks	  s	  DPH	  

Grafico	  	  	  	  	   183,34	   142,48	   73,41	  

H-‐press	   111,07	   91,84	   49,25	  

BITTISK	   94,38	   79,86	   41,14	  
 

Zhotovitelem byla vybrána f. Bittisk. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové technicko-organizační zajištění tisku 
kalendářů 2015. 
 

b) Zapisovací bloky 
Programový výbor schvaluje výrobu 700 ks zapisovacích bloků s PP (dle dřívějšího vzoru) a 
ukládá p. Dagmar Quisková zajistit dodání. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

c) Sklenice 
P. Dagmar Quisková předložila PV a KRK průzkum trhu – nealko sklenice s PP. 
Nabídka na 400 ks sklenic 0,3 l: 
f. ANGLASS 1 ks - cena vč. Potisku (podobné pískování) a DPH – 24,99 
f. Sahm gastro 1 ks - cena vč. Potisku a DPH – 35,90 
f. Gastro velkoobchod 1 ks – cena bez potisku a DPH – 34,11 
Programový výbor schvaluje objednávku 400 sklenic s PP od dodavatele f. ANGLASS a 
ukládá p. Dagmar Quisková zajistit dodání. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

7) Členská chůze 
Po diskuzi se Programový výbor usnesl na následujícím: 

- Datum konání ČS: 20. 11. 2014 od 9.30 
- Místo konání ČS: obec Rohov, sál OÚ 

Programový výbor pověřuje pp. Daniela Procházku a Dagmar Quiskovou techniko-
organizačním zajištěním ČS. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

 
8) Organizační záležitosti 

p. Josef Teuer a Dagmar Quisková: 
Plánovaná účast na akcích: 

- Vzdělávání Profaktum – v 10. A 11. /2014 – vzdělávací školení. Účast: Dagmar  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

- Venkov 2014, Konstantinovy Lázně – 15. – 17. 10.). 
Programový výbor souhlasí s účastí 1 osoby - p. Dagmar Quisková. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

- Modlitba za domov. Praha, 3. 11. 2014 
Programový výbor souhlasí s účastí 1-2 osob – zajistí p. Dagmar Quisková  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Informace z NS MAS: 
- Nabídka ke spolupráci s OP VVV nad technickou pomocí školám a animaci pro 

období 2014-2020. Úvazek 1,0 nad rámec CLLD. 
Programový výbor souhlasí se zapojením. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Informace z regionu: 
- Přizvání SM Opavy a MAS Opavska k založení spolku pro turistickou oblast Opavské 

Slezsko. Všichni 3 aktéři spolku pokryjí svým územním rozložením celou turistickou 
oblast. Bude zajištěna společná propagační a prezentační aktivita. Nyní probíhá 
projekt mimo naší MAS (ale za účasti SOH), další setkání je 10. 11. 2014.  
Pověřuje p. Dagmar Quiskovou účastí na jednání dne 10. 11. 2014.  
Programový výbor souhlasí s návrhem zapojením do spolku pro TO Opavské Slezsko. 
Zapojení do spolku doporučuje PV projednat na ČS. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Finanční plnění 2014 
- Programový výbor se zabýval rozpočtem na III. Etapu 2014 z PRV – navýšení 

z realizovaných projektů IV.1.2. Pro čerpání dobrých příkladů praxe při plnění SPL 
souhlasí s uskutečněním exkurze do MAS – seznámení nově zvolených zastupitelů 
obcí na území MAS Hlučínska s možnostmi rozvoje území. Předpokládaný datum: 27. 
- 28.11. 2015  
Programový výbor se schválil na základě vzneseného dotazu SOH možnou spoluúčast 
na Regiontour 2015. 
Programový výbor se pro shrnutí období 2007-2013 (evaluace SPL) rozhodl pro 
zadání vytvoření dokumentárního filmu realizace SPL za toto období. 
Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové: technicko-organizační zajištění 
exkurze, zjištění možnosti čerpání finančních nákladů na Regiontour 2015 z PRV 
(IV.1.1) a zajištění poptávkového řízení a poté spolupráci na filmovém dokumentu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

 
9) Diskuze 

p. Dagmar Quisková 
     Přednesla nabídku TV Relax pro propagaci a prezentaci MAS (území, činnost). 
Programový výbor bere nabídku na vědomí, avšak pro tento rok se akce, na něž by se tato 
nabídka vztahovala, již konat nebudou.  
Pro (bere na vědomí): 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 

Usnesení  
Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Hlášení a změně a ŽoP žadatelů ŘKF Oldřišov a obec Hněvošice 
c) výběr zhotovitele kalendářů na rok 2015 
d) objednávku zapisovacích bloků s PP 
e) objednávku sklenic s PP 
f) termín a místo konání ČS 
g) účast ve vzdělávacím kurzu p. Dagmar Quiskové 
h) účast na akci Venkov 2014 
i) účast na akci Modlitba za domov 
j) zapojení do spolupráce s OP VVV 
k) návrh zapojení do spolku TC Opavské Slezsko 
l) exkurzi pro čerpání poznatků dobré praxe činnosti MAS 
m) účast na Regiontour 2015 ve spolupráci s SOH 
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Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů	 z minulého PV 
b) výsledky kontrol realizace projektů KRK a v součinnosti s kontrolou RO SZIF 
c) informace o standardizaci 
d) stav vypracovanosti CLLD 
e) nabídku TV Relax 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové 
a) zajistit podpisy etických kodexů  
b) dopracovat návrh Dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota 
c) zajistit vypracování návrhu upravených Stanov, jednacího řádu a vnitřních předpisů. 
d) zajistit tým expertů pro finalizaci CLLD dle metodiky. 
e) technicko-organizační zajištění výroby kalendářů na rok 2015 
f) technicko-organizační zajištění dodávky zapisovacích bloků s PP 
g) technicko-organizační zajištění dodávky sklenic s PP 
h) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Danielem Procházkou 
i) zajistit účast na akci Modlitba za domov 
j) technicko-organizační zajištění exkurze  
k) zjištění možnosti čerpání finančních nákladů na Regiontou 2015 z PRV 
l) zajištění poptávkového řízení a poté spolupráci na filmovém dokumentu 
p. Danielu Procházkovi: 
a) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Dagmar Quiskovou 
 
 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
Příští jednání PV 13. 11. 2014, 9. 30 – Velké Hoštice 
 
 
 
    Josef Teuer                                            Daniel Procházka               Pavel Veselský 
     předseda MAS                                      ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


