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Zápis ze zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Členové Rady MAS: 
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, Mgr. Eva 
Mücková, Ing. Eva Blažková, MPA, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, 
obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., 
zastoupený Mgr. Přemyslem Sochorem, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, 
MBA. 
  
Přítomni:  
Dle prezenční listiny. 
 
Omluveni:  
HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA. 
 
Hosté:  
Dle prezenční listiny. 
 

 

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 2/2019 

Datum zasedání 17. 1. 2019 

Čas zahájení zasedání 14:30 

Místo konání  
 
kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 
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Zahájení 

Zasedání Rady zahájil předseda MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené 
Bc. Vladimírem Grusmanem. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se Stanovami 
MAS.  
 

Program zasedání:  

1) Zpráva o plnění integrované strategie č. 5 

2) Změna SCLLD – přesun finančních prostředků IROP, OPZ, PRV a OPŽP 

3) Výzva MAS Broumovsko: Sociální a návazné služby II 

4) Výzva MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I 

5) Výzva MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I 

6) Aktuální informace o projektu MAP II 

7) Různé 

 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

Volba ověřovatele 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. 
Přemyslem Sochorem. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko +, z. s. volí ověřovatelem zápisu Benediktinský aeroklub 
Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochorem. 
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 1 
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1) Zpráva o plnění integrované strategie č. 5  

Kancelář MAS zpracovává povinně 1x za 6 měsíců Zprávu o plnění integrované strategie, v níž 
popisuje postup v realizaci SCLLD MAS Broumovsko+. Členům Rady byla Zpráva o plnění 
integrované strategie č. 5 za období 1. 7. 2018-31.12.2018 zaslána v podkladech společně 
s pozvánkou na zasedání. Ve Zprávě jsou obsaženy informace o vyhlášených výzvách ve 
sledovaném období, věcném pokroku v realizaci SCLLD, o problémech a rizicích či o financování 
podpořených projektů. 

Usnesení:  
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. 5 dle 
předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek ze 
strany MMR. 
Hlasování: Pro: 6   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

2) Změna SCLLD – přesun finančních prostředků IROP, OPZ, PRV 
a OPŽP 

Kancelář MAS zaslala členům Rady veškeré podklady týkající se připravované změny SCLLD. 
Navrhované změny se týkají přesunu finančních prostředků IROP, OPZ, PRV a OPŽP a s tím 
souvisejí další navrhované změny – změny indikátorů a změny Programových rámců.  

Přesun finančních prostředků je doložen z důvodu zohlednění skutečného čerpání oproti plánu 
původní SCLLD a je zde také nový výhled čerpání finančních prostředků do roku 2023. Jedná 
se o požadavek MPIN, tzn., MAS je povinna tuto změnu provést. Dále je nutné upravit finanční 
plán IROP z důvodu stanovení aktuálního kurzu EUR ze strany ŘO IROP, s nímž souvisí snížení 
alokace IROP o 1 439 149 Kč. Snížení alokace o uvedenou částku je navrhováno z opatření 1.1 
Sociální byty, o které nemají žadatelé zájem. Zbývající alokace z opatření 1.1 bude přesunuta 
na opatření 1.2 Doprava, kde existuje zájem žadatelů. Další změna finančního plánu souvisí 
s přesunem části alokace (3 000 000 Kč) z opatření 2.1 Sociální a návazné služby na opatření 
2.2 Prorodinná opatření. Úprava finančního plánu také zohledňuje přesun části nevyčerpané 
alokace (2 000 000 Kč) z opatření 3.4 Zemědělská infrastruktura na opatření 3.2 Investice do 
zemědělských podniků. 

Se změnou finančních plánu souvisí změna indikátorů – vynulování hodnot indikátorů 
u rušeného opatření 1.1 Sociální byty, přidání nových indikátorů do opatření 1.2 Doprava 
z důvodu přidání nové aktivity „Cyklodoprava“. Cílové hodnoty indikátorů byly upraveny také 
u OPZ u opatření 2.1 Sociální a návazné služby a 2.2 Prorodinná opatření, a to z důvodu 
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přesunu části alokace mezi těmito opatřeními. Ke změně indikátoru z důvodu přesunu alokace 
došlo také u PRV u Fiche 3.2 Investice do zemědělských podniků (navýšení cílové hodnoty 
indikátoru 94800 z důvodu navýšení alokace na tuto Fichi). Poslední změna indikátorů byla 
provedena u OPŽP, kde byly cílové hodnoty indikátorů upraveny s ohledem na jejich aktuální 
naplňování (přečerpání).  

Se změnou finančních plánů také souvisí změna Programových rámců – v IROP byla do 
opatření 1.2 Doprava přidána nová aktivita „Cyklodoprava“ a v OPZ byl zohledněn přesun části 
alokace z opatření 2.1 Sociální a návazné služby na opatření 2.2 Prorodinná opatření. 
U Programových rámců IROP a OPZ byly odstraněny hodnoty indikátorů z důvodu snížení 
administrativní zátěže při budoucích změnách SCLLD souvisejících se změnami hodnot 
indikátorů. Hodnoty indikátorů jsou uvedeny v MS2014+. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje žádost o změnu SCLLD č. 5 zahrnující přesun 
finančních prostředků IROP, OPZ, PRV a OPŽP, změny indikátorů, změny Programových 
rámců dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných 
připomínek ze strany jednotlivých ŘO. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

3) Výzva MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II 

Členové Rady obdrželi v materiálech 13. výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby 
II. Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 28. 2. 2019 od 12:00, příjem žádostí o podporu bude 
ukončen 30. 4. 2019 ve 12:00. Výzva je zaměřena na podporu vybraných sociálních služeb (např. 
odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, aj.) a dalších programů 
a činností v oblasti sociálního začleňování (např. aktivity prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním, aktivity v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, aj.). Finanční alokace 
výzvy činí 2 865 000 Kč. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko+: Sociální a návazné 
služby II a její přílohy dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním 
případných připomínek ze strany ŘO OPZ. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4) Výzva MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I 

Členové Rady obdrželi v materiálech také 14. výzvu MAS s názvem MAS Broumovsko+: Sociální 
podnikání I. Výzva bude vyhlášena 28. 2. 2019 ve 12:00 a ukončena 31. 5. 2019 ve 12:00. 
Finanční alokace činí 3 450 000 Kč. Podporovanými aktivitami jsou: založení a rozvoj (rozšíření 
kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační 
a environmentální sociální podniky. Konkrétně se může jednat o vytvoření pracovních míst, 
vzdělávání zaměstnanců, marketing a dále také provozování sociálního podniku. Vytvoření či 
rozšířené sociální podniky musí splňovat následující principy a charakteristiky sociálního 
podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální 
prospěch, místní prospěch. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I 
a její přílohy dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním 
případných připomínek ze strany ŘO OPZ. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5) Výzva MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I 

Členové Rady MAS obdrželi v materiálech výzvu MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální 
podnikání I (včetně příloh). Výzva je zaměřená na rozšíření podniku v rámci stávajícího 
podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje 
principy sociálního podnikání a zároveň dochází k některému z následujících kroků: rozšíření 
nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových 
technologií výroby nebo zefektivnění procesů podniku. Dále je výzva zaměřená na rozšíření 
stávajících podnikatelských aktivity OSVČ. Datum vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019, datum 
ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 5. 2019. Alokace výzvy je 2 333 680 Kč, tedy celá 
částka určená na dané opatření. Výzva včetně příloh je již schválená ze strany ŘO IROP. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální 
podnikání I a její přílohy dle předloženého návrhu. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
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6) Aktuální informace o projektu MAP II 

K 21. 12. 2018 byla podána první Zpráva o realizaci (ZoR) projektu MAP II za sledované období 
1. 1. 2018 – 30. 11. 2018, ve které byl popsán pokrok v realizaci projektu a uskutečněné aktivity. 
V současné době se čeká na zhodnocení ZoR ze strany ŘO. 

Plánované setkání 14. 1. 2019 s panem místostarostou Kamilem Slezákem, Bc. Martinem 
Minaříkem, Ing. Gabrielou Vytlačilovou a zástupcem MAP II k možnosti spolupráce s romským 
asistentem prevence kriminality, bylo přesunuto na 21. 1. 2019. 

15. 1. 2019 se v Náchodě uskutečnilo setkání se zástupci ředitelství PPP KHK, PPP Náchod, Ing. 
Gabrielou Vytlačilovou a zástupce MAP II. Předmětem jednání byla možnost zřízení 
odloučeného pracoviště PPP pro Broumovsko, jako jeden z výstupů z pracovní skupiny pro 
rovné příležitosti. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování bude v probíhat v území 
mapování potencionálních klientů, kteří by využili služeb odloučeného pracoviště. Zároveň 
bude navázána spolupráce s pedagogickou fakultou UHK – intervenční podpora škol 
(doučování, aktivity studentů fakulty pro děti…).  

24. 1. 2019 bude realizován další se série workshopů pro pedagogické pracovníky v tématu 
matematické gramotnosti – Od dětské kresby k chodníkovým iluzím, opět pod vedením RNDr. 
Marie Kupčákové, Ph.D. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o projektu MAP II. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

7) Různé 

a) Dohody o provedení práce v projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II: 

Kancelář MAS předkládá Radě MAS DPP s Michaelou Jeklovou, DiS., Štěpánem Přibylem, DiS.,  
Mgr. Ladislavem Šikutem za práce: Podíl na realizaci MAP vzdělávání na Broumovsku II – 
podpora spolupráce škol (ZŠ, MŠ) se ZUŠ.  

DPP s Martinem Slavíkem, Mgr. Monikou Slavíkovou za práce: Podíl na realizaci MAP vzdělávání 
na Broumovsku II – podpora spolupráce škol (ZŠ, MŠ) s knihovnami, podpora čtenářské 
gramotnosti a regionální identity. 

DPP s Mgr. Jindřiškou Vašákovou, s Karolínou Černohousovou, s Mgr. Stanislavem Kujalem, 
s Klárou Vašákovou za práce: Podíl na tvorbě výsledků a výstupů projektu MAP vzdělávání na 
Broumovsku II. 
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DPP s Evou Kollertovou, s Veronikou Ptáčkovou, s Mgr. Svatoslavou Tremčinskou za práce 
v projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II v rámci aktivity Podpora škol 
v plánování – popis potřeb škol. 

Usnesení: 
Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Michaelou Jeklovou, DiS., se 
Štěpánem Přibylem, DiS., s Mgr. Ladislavem Šikutem, s Martinem Slavíkem, s Mgr. 
Monikou Slavíkovou, s Mgr. Jindřiškou Vašákovou, s Karolínou Černohousovou, s Mgr. 
Stanislavem Kujalem, s Klárou Vašákovou, s Evou Kollertovou, s Veronikou Ptáčkovou, 
s Mgr. Svatoslavou Tremčinskou. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

b) Dohody o provedení práce SCLLD 

Kancelář MAS předkládá Radě MAS DPP s Bc. Miroslavem Frömmelem, s Bc. Pavlínou 
Machkovou, s PaedDr. Jarmilou Nyklíčkovou, s Ing. Otakarem Priknerem, s Josefem Polem, 
s Jiřím Rakem, s Mgr. Libuší Betášovou za práce: Účast na školení k hodnocení projektů, 
příprava na hodnocení projektů, hodnocení projektů žádostí o podporu podaných ve výzvách 
MAS – v rámci naplňování Strategie CLLD. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Bc. Miroslavem Frömmelem, 
s Bc. Pavlínou Machkovou, s PaedDr. Jarmilou Nyklíčkovou, s Ing. Otakarem Priknerem, 
s Josefem Polem, s Jiřím Rakem, s Mgr. Libuší Betášovou. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:40. 

Příští zasedání Rady se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 14:30. 

 
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova 

zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem 

Předseda MAS Broumovsko+, z. s. 

Ověřil: Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., 
zastoupený Mgr. Přemyslem Sochorem. 

Dne: 21. 1. 2019  


