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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: - 

 

Hosté:  

Dle prezenční listiny. 

 

 

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 4/2019 

Datum zasedání 26. 3. 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) Aktuální informace o realizaci SCLLD 

2) Program rozvoje venkova 

a) Změna Fiche 2 Investice do zemědělských podniků 

b) Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III 

3) Aktuální informace o projektu MAP II 

4) Různé 

 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Volba ověřovatele 

Ověřovatelem zápisu byla navržena obec Vernéřovice zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko +, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Vernéřovice zastoupenou 

Ing. Tomášem Havrlantem. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 1 

  

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

1) Aktuální informace o realizaci SCLLD 

Pracovnice kanceláře MAS uvedly aktuální informace o postupu realizace SCLLD od posledního 

zasedání Rady (tj. od 21. 2. 2019). 

Od posledního zasedání Rady MAS se uskutečnila setkání fokusních skupin, která se zabývala 

zejména posouzením aktuálnosti problémů a potřeb uvedených v SCLLD. Závěry z těchto 

setkání budou vyžity v rámci evaluace SCLLD.  

Informace o pokroku v rámci Programových rámců: 

Integrovaný regionální operační program:  

• Žádost o změnu SCLLD zahrnující přesun alokace z opatření 1.1 Sociální byty na 

opatření 1.2 Doprava bude v nejbližší době schválena ze strany MMR. Předmětem 

schválené změny bude také přidání nové aktivity „Cyklodoprava“ do opatření 1.2 

Doprava. MAS plánuje vyhlášení výzev zaměřených na bezpečnost dopravy 

a cyklodopravu na podzim 2019. 

• Kancelář MAS připravila návrh hodnotících kritérií k plánovaným výzvám zaměřeným 

na oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravu. Tento návrh kritérií bude diskutován na 

pracovní skupině, která se uskuteční po zasedání Rady.  

• Dne 12. 3. 2019 se uskutečnil seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě MAS 

Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I.  

Operační program Zaměstnanost: 

• Žádost o změnu SCLLD zahrnující přesun části alokace (3 mil. Kč) z opatření 2.1 Sociální 

a návazné služby na opatření 2.2 Prorodinná opatření bude v nejbližší době schválena 

ze strany MPSV. MAS plánuje vyhlášení výzvy zaměřené na oblast prorodinných 

opatření na podzim 2019. 

• Semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I 

a MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II proběhly 12. 3. a 14. 3. 2019 

v kanceláři MAS.  

Program rozvoje venkova: 

• Žádost o změnu SCLLD zahrnující přesun části alokace (2 mil. Kč) z Fiche 3.4 Zemědělská 

infrastruktura na Fichi 3.2 Investice do zemědělských podniků bude v nejbližší době 

schválena ze strany MZe. MAS tak bude mít možnost znovu podpořit zemědělce již 

v připravované výzvě, která bude vyhlášena v dubnu/květnu 2019. 

• Na začátku března 2019 byla čtyřem projektům, které byly vybrány ve výzvě MAS 

Broumovsko+: Program rozvoje venkova II, vydána výzva k podpisu Dohody 
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o poskytnutí dotace. Poslední pátý vybraný projekt prochází stále závěrečným ověřením 

způsobilosti. 

Operační program Životní prostředí: 

• Žádost o změnu SCLLD týkající se navýšení cílových hodnot indikátorů v souvislosti 

s aktuálními informacemi o projektech v realizaci bude v nejbližší době schválena ze 

strany MŽP.  

V průběhu prezentace bodu 1) na zasedání Rady MAS přišla HOBRA – Školník, s. r. o. 

zastoupená Janem Školníkem, MBA. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu realizace 

SCLLD. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

2) Program rozvoje venkova  

a) Změna Fiche 2 Investice do zemědělských podniků 

Mgr. Jagošová představila členům Rady návrh na úpravu Fiche 2 Investice do zemědělských 

podniků. Změna spočívá především v omezení maximální výše způsobilých výdajů projektu. 

V souvislosti s tím došlo k úpravě popisu bodového hodnocení u kritéria Výše požadované 

dotace. Dále došlo k úpravě kritéria Vytvoření pracovního místa, kde byl zkrácen rozptyl výše 

pracovních úvazků a drobně bylo ve výkladu doplněno i kritérium Realizace a/nebo využití 

předmětu projektu na více katastrálních územích. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje změnu Fiche 2 Investice do zemědělských 

podniků a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek ze strany CP 

SZIF. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

b) Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III 

Mgr. Jagošová podala členům Rady informace o připravované výzvě MAS Broumovsko+: 

Program rozvoje venkova III a jejích přílohách. Vyhlášení výzvy je plánováno na duben 2019 

v návaznosti na schválení podané žádosti o změnu SCLLD, které se týkala přesunu alokace 

v rámci obdobných Fichí (Fiche 2 Investice do zemědělských podniků a Fiche 4 Zemědělská 
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infrastruktura). Dále je vyhlášení výzvy vázáno na schválení nového znění Fiche 2 Investice do 

zemědělských podniků.  

Výzva bude zaměřena na podporu nezemědělských činností, zemědělských podniků, rozvoje 

lesnické infrastruktury a pozemkových úprav. Alokace výzvy činí 7 659 955 Kč. K výzvě byly 

přiloženy také jednotlivé Fiche včetně preferenčních kritérií. Administrativní kontrola a kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá na základě instrukcí, které vydává ŘO. K aktualizaci 

těchto instrukcí došlo k 1. 2. 2019. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko+: Program rozvoje 

venkova III a její přílohy dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním 

případných připomínek ze strany ŘO, dále vyhlášením výzvy v nejbližším termínu po 

jejím schválení ŘO. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

3) Aktuální informace o projektu MAP II 

V návaznosti na výstupy z pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo setkání 

s panem místostarostou Broumova Kamilem Slezákem, Bc. Martinem Minaříkem, Ing. Gabrielou 

Vytlačilovou a romskými asistenty prevence kriminality. Asistenti a pan místostarosta byli 

přizváni na jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti dne 21. 3. 2019, na kterém bude 

společně nastavena spolupráce směrem ke školám. Skupina bude pracovat pod vedením ASZ 

– Mgr. Martina Dobeše a Mgr. Michala Tačíka. 

Náhradním realizátorem v rámci podaktivity Podpora škol se ZUŠ se stala Mgr. Eva Kroupová, 

pedagogický pracovník gymnázia Broumov. Mgr. Kroupová komunikuje se zapojenými školami 

a konkretizuje termíny návštěv ve školách, kterým byla do konce školního roku nabídnuta 

realizace hudebně-výtvarného projektu. Od září 2019 se k Mgr. Kroupové připojí další 

hudebníci a nabídka aktivit bude rozšířena. 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost bude v jednání pokračovat 28. 3. 2019. Jedním 

z bodů programu je také společné plánování otevřené hodiny na Masarykově ZŠ.  

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se setkala 14. 3. 2019 a naplánovala další 

aktivity k rozvoji gramotnosti v regionu. Pracovní skupina pro financování se potkala již 19. 2. 

2019. 

Ve spolupráci s MAS Stolové hory, Mas Mezi Úpou a Metují a KAP (krajský akční plán) pokračuje 

plánování Konference Učení pro život, která se uskuteční 19. – 20. 9. 2019.  
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Z plánovaných vzdělávacích akcí: 

26. 3. 2019 Školní připravenost před vstupem do školy – Speciálně pedagogické centrum 

Náchod (SPC). Akce je určena pro rodiče předškoláků. 

2. 4. 2019 Tužka, nůžky, papír – RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., vzdělávací akce v tématu tvořivé 

geometrie. Akce je určena pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně. 

9. 4. 2019 Výjezdní akce pro asistenty pedagoga do Kunratic. 

11. 4. 2019 Vývoj dětské řeči – Speciálně pedagogické centrum Náchod (SPC). Akce je určena 

pro rodiče předškoláků. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o projektu MAP II. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

4) Různé 

a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko, z. s. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s městem Broumov ve výši 50.000 Kč. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

b) Dohoda o provedení práce v projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II: 

Kancelář MAS předkládá Radě MAS DPP s Mgr. Evou Kroupovou za práce: Podíl na realizaci 

MAP vzdělávání na Broumovsku II – podpora spolupráce škol (ZŠ, MŠ) se ZUŠ/učitelem HV.   

 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko, z. s. schvaluje uzavření DPP s Mgr. Evou Kroupovou. 

Hlasování: Pro: 7         Proti: 0        Zdržel se: 0 

 

Zasedání Rady bylo ukončeno ve 14:55. 

Příští zasedání Rady se plánuje ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 14:30. 
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Zemědělské družstvo Šonov u Broumova 

zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem 

Předseda MAS Broumovsko+, z. s. 

 

Ověřil: obec Vernéřovice zastoupená Ing. 

Tomášem Havrlantem 
Dne: 28. 3. 2018  
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