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Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se 
uskutečnilo dne 10. 1. 2014 od 1000 hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích 

 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Jindřich Koska, Petr Kozák, Daniel 
Procházka 
KRK: p. Petr Halfar, Pavel Veselský 
Omluveni: Kurt Kocián, Kristina Fojtíková 
MAS: Dagmar Quisková 
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil 
k jednotlivým bodům jednání. 
 

 
Program: 
 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
3. Zprávy z provedených kontrol 
4. Vyhlášení Výzvy č. 6 
5. Účast ve Výzvě z programu Technická podpora (MMR) 
6. Projednán členství obcí mikroregionu Hlučínsko-západ 
7. Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější titul projektu IV.1.2 
8. Diskuze  
9. Usnesení  

Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p. Josef Teuer: 

Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp.Josefa Slivku 
a Lukáše Volného.  
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 

Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy. 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
2. Kontrola úkol ů z minulého jednání: 

Všem členům PV a KRK: 
pověřeným osobám dle jednotlivých oblastí vytvářené strategie, aby pokračovaly ve sběru 
všech podkladů včetně komunitního plánování s nejzazším termínem pro zpracování 30. 9. 
2013 – úkol trvá  - prodlouženo do 31. 10. 2013 (nutno dodat do konání členské schůze 4. 11.) 
– splněno částečně (nebyl dodán turismus a cestovní ruch) 

p. Dagmar Quiskovou  
organizací soutěže o nejzajímavější titul projektu  PRV z IV.1.2 - splněno 

organizací členské schůze a společnou konferencí - splněno 
organizací pro zadání výzvy a výroby propagačního materiálu – kalendáře 2014 - splněno 
pořízení doplňujícího vybavení pro kancelář MAS v souladu se stávajícím vybavením - 
splněno 

 
3. Zprávy z provedených kontrol 

p. Petr Halfar: 
     Seznámil přítomné členy s výsledky kontrol realizace projektů -  spoluúčast s RO SZIF: 
Jednalo se o realizované projekty žadatelů: 
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Agrozea s.r.o 
Obec Ludgeřovice 
Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti s projektem a ani porušení Pravidel.  
PV bere na vědomí kontroly provedené KRK. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
4. Vyhlášení Výzvy č. 6 

p. Dagmar Quisková: 
     Informovala přítomné členy o stavu alokovaných prostředků na rok 2014 z PRV. Je 
možnost dočerpat prostředky pro realizaci SPL – IV.1.2 -  aktuální výše je 68 tisíc.  
Je možno vyhlásit Výzvu číslo 6 a prostředky přidělit žadateli ve fichi, která bude určena PV. 
podle výše prostředků není vyhlášení Výzvy pro naši organizaci povinné. 
Členové PV projednali možnosti a dohodli se na vyhlášení Výzvy č. 6. Protože alokace není 
příliš vysoká, programový výbor vybral pro tuto Výzvu pouze fichi č. 8 – Podopatření 
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby. 
Programový výbor ukládá Dagmar Quiskové: požádat o schválení Výzvy CP SZIF a zajistit 
administrativní kroky v souvislosti s Výzvou dle Pravidel IV.1.1 a SPL. 
PV souhlasí s vyhlášením Výzvy č. 6. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 

5. Účast ve Výzvě z programu Technická podpora (MMR) 
p. Dagmar Quisková: 
     Informovala přítomné členy o vyhlášení Výzvy z programu Technická podpora, 
spadajícího pod správu MMR. Jedná se o tvorbu Strategie místních akčních skupin. Podávání 
žádostí je ve dvou etapách: 1. etapa do 31.1., druhá do 28.2.. Místní akční skupina může 
obdržet 100% dotaci až do výše 750 000,- korun. Uznatelné náklady jsou mzdy a služby. 
Místní akční skupina si tak přes tvorbu strategického dokumentu může vytipovat vhodné 
pracovní kandidáty pro příští období. Čerpání je ukončeno termínem 31. 8. 2014, do 26. 9. 
2014 je nutno podat žádost o proplacení. Dotace je povinně předfinancovatelná žadatelem 
v plné výši. Problémem zůstává čerpání dotace z MS kraje.  
Diskuse k tématu: 
p. Volný – nesouhlasí, pokud by mělo dojít k tomu, že na jeden projekt bude čerpána dotace 
ze dvou zdrojů (MMR a MSK) a jednalo by se o porušení dotačních pravidel.  
p. Teuer- je nutno zjistit stanovisko obou aktérů, upřesnit cíle v jednotlivých dotačních 
titulech a výstupy.  
     Programový výbor projednal možnosti akceptace Výzvy z programu Technická podpora a 
shodl se na následujícím: 
Místní akční skupina Hlučínsko se zúčastní ve Výzvě v programu Technická podpora – 
tvorba strategie. Jestliže by v případě úspěchu hrozilo dvojí čerpání dotací (MMR a MSK) a 
tím došlo k porušení dotačních zásad, je Místní akční skupina Hlučínsko připravena vrátit již 
přiznanou dotaci Moravskoslezskému kraji a postupovat v souladu s příslušnými pravidly 
obou programů. 
Programový výbor pověřuje Dagmar Quiskovou:  

- zajistit ve spolupráci s ostatními MAS v MS kraji podobu výstupu z dotačních 
prostředků kraje 

- podat žádost v programu Technická podpora 
- při hrozbě dvojího financování zajistit vratku obdržené dotace 
- zajistit návrh týmu pro zpracování strategie 
- zajistit analytická data z ČSÚ pro vytvářenou strategii 

 
PV souhlasí s účastí v programu Technická podpora. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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6. Projednání členství obcí mikroregionu Hlučínsko-západ 
p. Josef Teuer: 
     Předložil k projednání žádost o členství 14 obcí mikroregionu Hlučínsko – západ. Tento 
mikroregion v souladu se schváleným usnesením ukončil členství a o členství žádá 14 obcí.  
Obce: Kravaře, Velké Hoštice, Štěpánkovice, Bolatice, Chuchelná, Strahovice, Kobeřice, 
Rohov, Sudice, Třebom, Hněvošice, Oldřišov, Služovice, Chlebičov.  
Programový výbor schválil vstup těchto obcí jako členy MAS ke dni 1. 1. 2014.  
 
PV souhlasí s členstvím 14 obcí mikroregionu Hlučínsko-západ. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
7. Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější titul projektu IV.1.2 

p. Dagmar Quisková: 
     Seznámila členy PV a KRK s výsledky hlasování v soutěži o nejzajímavější titul 
projektu z Programu rozvoje venkova IV.1.2. – MAS Hlučínsko.  
Výsledky:  
A. Podané realizované projekty: 
1. Aby nás kury nevyhrabali  
obec Vřesina, - Fiche 3, realizace 2011 (Oprava oplocení kolem hřbitova) 
2. Postřik 21. století  
Petr Kocián – Fiche 1, realizace 2013 (Zemědělská technika) 
3. Novými okny blíže k Bohu  
ŘKF Velké Hoštice – Fiche 7, realizace 2011 (Oprava vitrají) 
 
B. Podané nerealizované projekty: 
1. Rýč už tu byl  
Ceta s.r.o – Fiche 1 (Zemědělská technika) 
2. – 3. Nový vuzek do naší šopy  
Leo Hurník – Fiche 1 (Zemědělská technika)  
2. – 3. Andělská hudba ať zní  
ŘKF Hať – Fiche 7 (Rekonstrukce varhan) 
 
Programový výbor bere na vědomí výsledky hlasování soutěže.  
 
Rozhodnutí PV:  
- umístění žadatelé budou odměněni věcnými dary na nejbližší členské schůzi, kem 

budou pozváni (nejsou-li členy MAS Hlučínsko) 
- věcné ceny zajistí p. Volný – Charita Hlučín 
 
PV schvaluje vyhodnocení soutěže na nejbližší členské schůzi a se zajištění věcných cen 
Charitou Hlučín. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
8. Diskuze 

p. Josef Teuer: 
Pro vyhodnocení SPL za rok 2013 je nutno svolat členskou schůzi. 
PV a KRK se po projednání návrhu usnesli: 
- termín členské schůze bude v 1 týdnu v dubnu (budou již známy podmínky pro 

standardizaci MAS) 
- místo konání: mikroregion Hlučínsko-západ. Obce Oldřišov nebo Velké Hoštice.  
- upřesnění členské schůze do konce února 2014 
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PV  souhlasí s navrhovaným termínem a místem konání:  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
p. Dagmar Quisková: 
     Informovala PV a KRK, že dne 2. 12. 2013 byla odeslána aktuální verze schválených 
Stanov (ze dne 14. 11. 2013) k zaregistrování na MV. Do dnešního dne však 
zaregistrované upravené Stanovy zpět nepřišly.  
     V souvislosti s novým Občanským zákoníkem dochází také přenesení působnosti 
registrace stanov z MV na MS. Je tedy nutno počkat, zda naše upravené Stanovy nebyly 
součástí předávací agendy mezi ministerstvy. 
 
PV bere na vědomí informaci o dosud neregistraci upravených Stanov:  
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
9. Usnesení a závěr 

Programový výbor schvaluje:  
a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 
b) Vyhlášení Výzvy č. 6 a s volbou fiche č. 8 
c) schvaluje účast v programu Technická podpora  
d) členství 14 obcí mikroregionu Hlučínsko-západ v Místní akční skupině Hlučínsko     
e) způsob vyhodnocení soutěže o nejzajímavější titul projektu z Programu rozvoje 
venkova IV.1.2. – MAS Hlučínsko. 
f) zajištění věcných cen soutěže o nejzajímavější titul projektu z Programu rozvoje 
venkova IV.1.2. – MAS Hlučínsko Charitou Hlučín 
g) navrhovaný termín a místo konání členské schůze 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) výsledky kontroly realizace projektů v součinnosti s kontrolou RO SZIF 
c) výsledky hlasování soutěže o nejzajímavější titul projektu z Programu rozvoje 
venkova IV.1.2. – MAS Hlučínsko. 
d) informaci o dosavadní neregistraci upravených Stanov 
Programový výbor ukládá a pověřuje: 
p. Dagmar Quiskovou 
a) zajistit schválení Výzvy na CP SZIF 
b) provést všechny administrativní úkony pro Výzvu č. 6 v souladu s Pravidly IV.1.1 a SPL 
c) zajistit ve spolupráci s ostatními MAS v MS kraji podobu výstupu z dotačních prostředků 
kraje 
d) podat žádost v programu Technická podpora 
e) zajistit vratku obdržené dotace MS kraje v případě hrozby dvojího financování 
f) zajistit návrh týmu pro zpracování strategie 
g) zajistit analytická data z ČSÚ pro vytvářenou strategii 
 
Programový výbor souhlasí s usnesením.  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
     Josef Teuer                                            Josef Slivka                      Lukáš Volný 
     předseda MAS                                      ověřovatel                           ověřovatel 
 
 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 


