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Přítomni: dle prezenční listiny. 

Hosté: dle prezenční listiny. 

 

 

Počet členů MAS 53

Počet přítomných 

členů MAS
36

% přítomných 

členů
67,92% Správně

Počet přítomných - 

veřejný sektor
10

% veřejného 

sektoru
27,78% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 1
13

% zájm. 

skupiny 1
36,11% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 2
9

% zájm. 

skupiny 2
25,00% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 3
6

% zájm. 

skupiny 3
16,67% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 4
6

% zájm. 

skupiny 4
16,67% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 5
2

% zájm. 

skupiny 5
5,56% Správně

Kontrola

Kontrola - veřejný sektor a zájmové skupiny

Správně

Identifikace zasedání Valné hromady MAS  

Číslo zasedání Valné hromady 1 

Datum zasedání 6. 6. 2019 

Čas zahájení zasedání 15:30 

Místo konání  
Kreslírna broumovského kláštera, 

Klášterní 1, 550 01 Broumov 
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Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům 

dne 23. 5. 2019. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu 

s pozvánkou byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům zasedání.  

Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS – Zemědělské družstvo Šonov 

u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, který úvodem konstatoval 

usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 53 členů bylo přítomno při zahájení osobně 

nebo na základě plné moci 36 členů).  

 

Valné hromadě byl předložen následující program zasedání: 

1) Volba členů Výběrové komise, člena Rady  

2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2018, Zpráva KV 

3) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2018, čerpání úvěrů  

4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

            5) Hodnotící kritéria IROP – cyklodoprava 

            6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II 

7) Různé 

Mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by vznesl návrh na změnu bodů, proto přešel Předseda 

MAS k hlasování o předloženém programu. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program zasedání dle předlohy. 

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová. Jiný 

návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou Mgr. Kristýnu Jagošovou.  

Hlasování: 

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 
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Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena obec Martínkovice, 

zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k 

hlasování. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Martínkovice, 

zastoupenou Ing. Jaromírem Jirkou. 

Hlasování: 

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

1) Volba členů Výběrové komise, člena Rady 

Předseda spolu s kanceláří MAS připravili návrh členů Výběrové komise a člena Rady MAS. 

V předloženém návrhu jsou zohledněny požadavky současných Stanov, zastoupení sektorů 

a zájmových skupin. Mandát volených členů orgánu Výběrové komise je na jeden rok.  

a) Volba členů a náhradníků Výběrové komise (aklamací – veřejným 

hlasováním dle Stanov). 

Navrženými kandidáty za členy VK jsou (v abecedním pořadí): 

Mgr. Libuše Betášová (S 2), Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem 

Frőmmelem (V 1), obec Hejtmánkovice, zastoupená panem Josefem Polem (V 4), Bc. Pavlína 

Machková (S 1), PaedDr. Jarmila Nyklíčková (S 1), firma Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. 

o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem (S 5), pan Jiří Rak (S 1). 

Navrženými kandidáty za náhradníky VK jsou (v abecedním pořadí):  

Obec Božanov, zastoupená Karlem Rejchrtem, starostou (V 3), Milan Brandejs (S 3), Ing. Yvona 

Eliášová (S 2), město Teplice nad Metují, zastoupené Josefem Bitnarem (V 3). 

Usnesení: 

Valná hromada volí členkou Výběrové komise Mgr. Libuši Betášovou. 

Hlasování: pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

  

Valná hromada volí členem Výběrové komise DDM Ulita Broumov, zastoupený 

Bc. Miroslavem Frömmelem.   

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

 

Valná hromada volí členem Výběrové komise obec Hejtmánkovice, zastoupenou 

Josefem Polem.  

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 
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Valná hromada volí členkou Výběrové komise Bc. Pavlínu Machkovou.  

Hlasování:  

pro: 36 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Valná hromada volí členkou Výběrové komise PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou.    

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

 

Valná hromada volí členem Výběrové komise firmu Prikner – tepelné zpracování kovů, 

s. r. o., zastoupenou Ing. Otakarem Priknerem.  

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

  

Valná hromada volí členem Výběrové komise Jiřího Raka. 

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

  

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise obec Božanov, zastoupenou Karlem 

Rejchrtem, starostou. 

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

 

 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Milana Brandejse. 

Hlasování:  

pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Ing. Yvonu Eliášovou. 

Hlasování:  

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise město Teplice nad Metují, 

zastoupené Josefem Bitnarem. 

Hlasování:  

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 
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b) Volba člena Rady (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navrženým kandidátem: 

Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou.     

 

Usnesení: 

Valná hromada volí členem Rady, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený 

Jiřím Žemličkou.  

Hlasování:  

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

  

2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2018, Zpráva KV 

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. V úvodu je stručně popsána situace za rok 2018. 

Následuje seznam partnerů, tabulka Rada spolku, Kontrolní výbor, Výběrová komise. Přehled 

jednání orgánů MAS. Dále na stranách 11-19 je informace o realizaci Strategie komunitně 

vedeného rozvoje (SCLLD). Na straně 20-23 následují Výzvy MAS za rok 2018, vybrané 

projekty z výzev. VZ obsahuje dále informaci o Šablonách pro školy. Dále je popsán Místní 

akční plán vzdělávání na Broumovsku II v roce 2018, přehled vzdělávacích akcí. Nechybí 

finanční zpráva a hospodářský výsledek 2018 – rozvaha, výsledovka. Je přiložena zpráva 

kontrolního výboru, informace o externím auditu. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, 

podporovatelé MAS, kontaktní údaje. 

Kontrolní výbor dne 9. 5. 2019 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 a ve své 

Zprávě doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 

2018 dle předlohy.  

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru pro 

VH o činnosti MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2018, předloženou KV. 

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 
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3) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2018, čerpání úvěrů  

Rada MAS předkládá v souladu se Stanovami spolku účetní závěrku za rok 2018 spolu se 

zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2018.  

Výsledek hospodaření spolku za rok 2018 skončil ziskem 6 434,90 Kč. Peníze budou použity 

jako spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčast. 

Oba úvěry MAS v roce 2018 byly čerpány. Úvěr SCLLD, který je splatný 30. 9. 2020, postupně 

splácíme. K 31. 12. 2018 byl čerpán ve výši 432 374,90 Kč.  

Úvěr MAP, který je splatný dne 30. 6. 2019 byl k 31. 12. 2018 splacen. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje hospodaření a účetní závěrku spolku 

za rok 2018 dle předlohy.  

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů.  

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

4) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD 

Bc. Grusman, zastupující Předsedu MAS, představil stručně tento bod programu a předal 

slovo Ing. Šumpíkové a Mgr. Jagošové, které uvedly informace o jednotlivých programech, 

které MAS administruje. 

1) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

• Všem MAS v ČR byla snížena alokace na IROP cca o 6 % z důvodu kurzových ztrát. 

Naší MAS byla snížena alokace pro IROP o 1,5 mil. Kč. O tuto částku jsme snížili 

alokaci na opatření 1.1 Sociální byty, kde nedochází k čerpání prostředků. Zbylá 

alokace byla přidána na opatření 1.2 Doprava, do kterého byla zároveň přidána nová 

aktivita „Cyklodoprava“. 

• Kulturní dědictví – projekt zaměřený na obnovu dřevěného kostela P. Marie byl 

dokončený. Realizace projektu zaměřeného na rekonstrukci kostela Všech Svatých 

v Heřmánkovicích bude zahájena v nejbližší době. 

• Doprava – vyhlášení výzev na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy se 

plánuje na srpen 2019. 

• Sociální podniky – investiční – probíhá hodnocení žádosti předložené do výzvy MAS. 
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2) Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

• MAS již vyhlásila výzvy na všechna opatření v Programovém rámci OPZ. 

• Prorodinná opatření – vybrané projekty příměstských táborů jsou stále v realizaci. 

Kancelář MAS připravuje vyhlášení druhé výzvy z tohoto opatření na podzim letošního 

roku. K vyhlášení druhé výzvy může dojít vzhledem k přesunu části alokace 

(3 000 000 Kč) z opatření Sociální a návazné služby. 

• Zaměstnanost – z výzvy na podporu tohoto opatření byl vybrán jeden projekt, který je 

aktuálně v realizaci.  

• Sociální a návazné služby – výzva na podporu této oblasti byla vyhlášena na konci 

února letošního roku a uzavřena byla na konci dubna. Do výzvy byly předloženy dvě 

žádosti o podporu. U těchto žádostí proběhly již všechny fáze hodnocení (kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení i výběr) a v nejbližší době 

budou předány k závěrečnému ověření způsobilosti ze strany Řídícího orgánu.  Část 

nevyčerpané alokace z tohoto opatření ve výši 3 000 000 Kč byla přesunuta na oblast 

Prorodinných opatření, kde je evidován vyšší zájem žadatelů. 

• Sociální podnikání – vyhlášená výzva na podporu sociálního podnikání byla ukončena 

31. 5. 2019. Do této výzvy byla předložena jedna žádost o podporu, která úspěšně 

prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Nyní bude u této žádosti 

provedeno věcné hodnocení. 

Pan Brandejs se zeptal na konkrétní aktivity projektu vybraného z opatření Zaměstnanost a na 

příklady aktivit projektu zaměřeného na sociální podnikání. Dále se zeptal na žadatele do 

obou zmíněných oblastí. Mgr. Jagošová odpověděla, že v oblasti zaměstnanosti je projekt 

zaměřen na podporu osob z cílových skupin (zdravotně postižení, soc. vyloučení aj.). Aktivity 

projektu jsou zaměřené na pomoc s hledáním zaměstnání, udržením si zaměstnání, podporu 

v získání a udržení pracovních návyků, podporu finanční gramotnosti atd. Sociální podnikání 

se zaměřuje v IROP na nákup strojů za účelem rozšíření nabízených služeb žadatele, projekt 

OPZ na to navazuje zaměstnáváním osob (zejména z cílových skupin) na nových pracovních 

místech, která vzniknou v souvislosti s nákupem strojů z IROP. Žadatelem projektu z oblasti 

zaměstnanosti je společnost Aspekt, z. s. a žadatelem z oblasti sociálního podnikání je 

Centrum služeb Broumov, s. r. o. 

3) Program rozvoje venkova (PRV) 

• V letošním roce byla vyhlášena již třetí výzva z Programu rozvoje venkova, která 

zahrnovala podporu čtyř oblastí – investice do nezemědělské činnosti, investice do 

zemědělských podniků, lesní cesty a pozemkové úpravy. Celkem bylo do výzvy 

předloženo 16 Žádostí o dotaci.  

o Do Fiche 1 Investice do nezemědělské činnosti bylo předloženo 6 Žádosti 

o dotaci. 
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o Do Fiche 2 Investice do zemědělských podniků bylo předloženo 8 Žádostí 

o dotaci. 

o Do Fiche 3 Lesnická infrastruktura byla předložena 1 Žádost o dotaci. 

o Do Fiche 5 Pozemkové úpravy byla předložena 1 Žádost o dotaci. 

• Z Programu rozvoje venkova bylo do této doby vybráno celkem 9 Žádostí o dotaci, 

z nichž 4 jsou úspěšně ukončeny a proplaceny. 

• MAS ve svých třech výzvách podpořila všechny oblasti z Programového rámce PRV 

kromě oblasti Spolupráce. Jedná se o Investice do nezemědělské činnosti, Investice do 

zemědělských podniků, Lesnickou infrastrukturu, Zemědělskou infrastrukturu, 

Pozemkové úpravy a Investice do lesnických technologií. 

• Většina nevyčerpané alokace z Fiche 4 Zemědělská infrastruktura byla přesunuta do 

Fiche 2 Investice do zemědělských podniků – 2 000 000 Kč.  

• Vzhledem k tomu, že byla v březnu letošního roku vydána Pravidla Programu rozvoje 

venkova, která umožňují zařadit novou oblast podpory do Strategie CLLD, rozhodla se 

kancelář MAS navrhnout zrušení stávající oblasti Spolupráce a zvolit novou oblast – čl. 

20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Tomuto doporučení 

předcházel dotazník, který byl všem členům rozeslán dne 7. 5. 2019. Z dotazníku 

jednoznačně vyplynulo, že členové o nabízené oblasti čl. 20 zájem mají. Čl. 20 

obsahuje 7 dílčích oblastí (veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, 

hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce), ze kterých Rada MAS 

vybere ty, které následně v rámci dalšího postupu realizace Strategie CLLD bude MAS 

podporovat. 

4) Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

• 2 projekty z výzvy MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II byly vybrány Ministerstvem 

životního prostředí k financování (žadatelé: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, 

Bernard Lainka). 

o Projekt ALPE AGRO, s. r. o. byl zamítnut ze strany MŽP z důvodu 

nevyhovujícího ekonomického vyhodnocení žadatele. 

• Všechny projekty z výzvy MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I byly Ministerstvem 

životního prostředí vybrány k financování (žadatelé: Teplice nad Metují, 

Hejtmánkovice, Broumov). 

• Kancelář MAS připravuje další podzimní výzvy zaměřené na výsadby dřevin 

v extravilánu obcí i na sídelní zeleň. Do obou oblastí evidujeme potenciální žadatele. 

• Dle současných Pravidel OPŽP bude možné výzvy vyhlásit už pouze na podzim 2019, 

v dalších letech nebude možné výzvy MAS z OPŽP vyhlašovat. 

Dále byli členové MAS informováni o postupu realizace projektů zjednodušeného vykazování, 

tzv. šablon pro školy. Se zapojenými školami v území kancelář MAS pravidelně komunikuje 
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a poskytuje jim metodickou podporu. Do konce června 2019 mohou oprávnění žadatelé stále 

podávat žádosti o podporu. Z našeho území bude v projektech šablon II zapojena většina 

škol a školských subjektů.  

Ing. Šumpíková vyzvala přítomné členy k položení případných dotazů k dosavadním 

informacím. Dotaz vznesl ThLic. Lanži, který se zeptal, zda bude ve čl. 20 oprávněným 

žadatelem pouze obec. Mgr. Jagošová odpověděla, že obce jsou oprávněným žadatelem ve 

všech oblastech čl. 20, ale rovněž mohou žádat i jiní žadatelé – např. v oblasti Vybrané 

kulturní památky bude moci být oprávněným žadatelem také církev. Žadatelem nemusí být 

pouze menší obec, může jím být i město. 

Kancelář MAS představila střednědobou evaluaci SCLLD MAS Broumovsko+. V Evaluační 

zprávě byly hodnoceny následující oblasti: 

• A) Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností 

o Příprava výzev, vyhlášení výzev a příjem žádostí, hodnocení žádostí a výběr 

projektů, animační činnost. 

• B) Relevance Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

o Do jaké míry jsou závěry SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb stále 

platné? 

o Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům 

a potřebám území MAS? 

o Do jaké míry jsou finanční alokace na jednotlivá opatření dostatečné? 

o Do jaké míry obsahuje SCLLD taková opatření, o která je ze strany žadatelů 

zájem? 

• C) Výstupy a výsledky 

o Do jaké míry je průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem 

výzev? 

o Jaký je věcný a finanční pokrok realizace SCLLD? 

o Do jaké míry byly finanční prostředky vynaloženy účelně?  

o Do jaké míry projekty přinesly neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

o Do jaké míry vedly projekty k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD? 

o Do jaké míry podpořily projekty PRV rozvoj ve venkovských oblastech? 

Evaluační zprávu zpracovala kancelář MAS s podporou 2 externích pracovníků zaměstnaných 

na DPP. Jako podklad pro zpracování Evaluační zprávy mj. sloužilo 8 polostrukturovaných 

rozhovorů s příjemci z výzev MAS. Všechny informace v evaluační zprávě jsou uvedeny 

k 31. 12. 2018. Zpráva byla schválena Kontrolním výborem MAS i Ministerstvem pro místní 

rozvoj bez připomínek. Z evaluační zprávy vyplynula následující pozitivní zjištění: 

• MAS vyhlašuje výzvy v souladu s harmonogramem výzev ze všech programů – IROP, 

OPZ, PRV, OPŽP, 

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 

 

 

• MAS má projekty v realizaci ve všech programech, 

• schopnost MAS identifikovat a oslovovat žadatele, 

• MAS vyhlásila výzvy ze 13 oblastí (celkem má MAS 17 oblastí), 

• výzvy zaměřené na zbylé oblasti MAS vyhlásí v roce 2019, 

• MAS vybrala projekty k realizaci z 11 opatření, 

• realizované projekty vedou k dosahování stanovených výstupů a výsledků 

a k uspokojování potřeb cílových skupin, 

• projekty přinesly více neočekávaných pozitivních výsledků než neočekávaných 

negativních výsledků, 

• žadatelé ve většině případů realizují své projekty díky výzvě a oslovení ze strany MAS. 

Evaluační zpráva přinesla také některá negativní zjištění, např. nezájem či nedostatečný zájem 

žadatelů o oblast sociálního bydlení, zemědělské infrastruktury (polní cesty) a o oblast 

investice do nezemědělské činnosti. Dále z evaluace vyplynulo zjištění, že projekty z PRV řeší 

ve většině případů situaci samotného žadatele a nedochází k dostatečnému místnímu rozvoji 

a zapojování obyvatel. 

Bc. Grusman, zastupující Předsedu MAS, vyzval přítomné, zda jsou dotazy k aktuálnímu bodu 

programu. K uvedeným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu 

realizace Strategie CLLD.  

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí zařazení nové oblasti – čl. 20 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech do Programového rámce 

Programu rozvoje venkova Strategie CLLD. 

Hlasování: 

pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

 

5) Hodnotící kritéria IROP – cyklodoprava 

Členové MAS obdrželi v podkladech na zasedání Valné hromady návrh hodnotících kritérií 

k opatření 1.2 Doprava – aktivita Cyklodoprava. K přípravě kritérií proběhla dne 26. 3. 2019 

pracovní skupina, které se účastnili členové Rady MAS a potenciální žadatelé do této oblasti. 

Finální návrh hodnotících kritérií zpracovala kancelář MAS s ohledem na výstupy z pracovní 

skupiny. Zároveň byla kritéria nastavena tak, aby projekty přispívaly k naplňování cílů SCLLD 

a zejména k naplňování indikátorů, které jsou v SCLLD stanoveny. Předložená kritéria se týkají 

obou fází hodnocení, tj. předložena byla jak kritéria pro kontrolu formálních náležitostí 
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a přijatelnosti, tak kritéria věcného hodnocení. 

Mgr. Colby se zeptala na kritérium Délka nově vybudované, rekonstruované nebo 

modernizované cyklostezky/cyklotrasy, které stejně zvýhodní např. 500 m cyklostezky 

i cyklotrasy. Ing. Šumpíková odpověděla, že tento návrh vzešel z pracovní skupiny pro 

přípravu kritérií, a to také s ohledem na to, že MAS eviduje pouze potenciální žadatele, kteří 

budou svůj projekt zaměřovat na cyklostezku.  

Bc. Frömmel se zeptal, zda by mohlo být přejmenováno kritérium s názvem Technická 

připravenost projektu na Administrativní připravenost projektu, a to vzhledem k popisu 

kritéria. Ing. Šumpíková odpověděla, že kritérium bude takto přejmenováno. 

Pan Rak se zeptal, zda má kancelář MAS k dispozici dokument Dopravní politika ČR 2014-

2020, na základě kterého budou projekty hodnoceny. Ing. Šumpíková odpověděla, že tento 

dokument je dostupný on-line a toto kritérium nebude vyhodnocovat Výběrová komise, ale 

kancelář MAS v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. 

Ze zasedání odešel ThLic. Lanži. Přítomných členů je 35. 

Pan Rejchrt se zeptal, zda bychom mohli rozvolnit kritéria – takto stanovená kritéria jsou příliš 

svazující. Dále se zeptal, z jakého důvodu bychom měli nutit žadatele k tomu, aby vybudoval 

nová parkovací místa pro jízdní kola nebo aby byla nová/rekonstruovaná cyklostezka co 

nejdelší. Ing. Šumpíková odpověděla, že tato kritéria jsou stanovena mj. s ohledem na 

indikátory MAS, které jsme si museli povinně stanovit, abychom mohli oblast cyklodopravy 

podporovat. Proto chceme motivovat také žadatele, aby tyto indikátory naplňovali. 

Neznamená to však, že v případě, že žadatel nebude mít v projektu nová parkovací místa pro 

jízdní kola nebo bude délka nové/rekonstruované cyklostezky 100 m, tak žadatel nebude 

moci být podpořen. Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení je 50 

ze 100 bodů. Ing. Šumpíková se zeptala, zda má pan Rejchrt nějaký protinávrh, jak by mohla 

být kritéria nastavena. Pan Rejchrt odpověděl, že protinávrh nemá. 

Dále se pan Rejchrt zeptal, zda se nemůže (také s ohledem na navržená kritéria) stát, že 

žadatelem bude soukromá osoba, která zrekonstruuje polní cestu na cyklostezku, která po 

pěti letech udržitelnosti ani nebude přístupná veřejnosti. Ing. Šumpíková odpověděla, že se to 

stát nemůže, jelikož soukromé osoby nejsou oprávněným žadatelem.  

Pan Rak se zeptal, jaká je alokace v tomto opatření. Ing. Šumpíková odpověděla, že alokace je 

společná pro aktivitu „bezpečnost dopravy“ i „cyklodoprava“, proto není v tuto chvíli zcela 

jasné, jaká bude alokace na výzvu zaměřenou na cyklodopravu, ale předpokládá se, že to 

budou přibližně 2 mil. Kč. 

Ze zasedání odešla paní Mgr. Betášová. Přítomných členů je 34. 
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Pan Marek se zeptal, jestli je možnost žádat na cyklostezky napřímo. Pan Marek ví o záměru 

žadatele na cyklostezku většího rozsahu (cca 10 mil. Kč nebo více). Ing. Šumpíková 

odpověděla, že v tuto chvíli neví o možnosti předkládání žádostí o podporu napřímo. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje hodnotící kritéria IROP k opatření 

1.2 Doprava, aktivita Cyklodoprava, dle předloženého návrhu a ukládá Radě MAS 

schvalovat změny tohoto dokumentu dle případných požadavků MMR. 

Hlasování: 

pro: 34   proti: 0   zdržel se: 0  

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II 

Bc. Grusman předal slovo Mgr. Baxové, která seznámila přítomné s aktuálními informacemi 

z projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II. 

V letošním roce se uskutečnilo celkem 12 vzdělávacích akcí, workshopů a seminářů pro 

pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ a rodiče dětí a žáků. 

• 24. 1. 2019 Od dětské kresby k chodníkovým iluzím (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.). 

• 19. 2. 2019 Učit se učit, myslet a žít II (Mgr. Petra Dočkalová). 

• 26. 2. 2019 Magformers pro MŠ (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.). 

• 27. 2. 2019 Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání (Mgr. Lenka 

Ondráčková). 

• 13. 3. 2019 Práce s chybou (Mgr. et. Bc. Jana Stejskalová). 

• 19. 3. 2019 Nadané dítě (Ing. Kateřina Emer Venclová). 

• 26. 3. 2019 Školní připravenost (Speciálně pedagogické centrum, Náchod). 

• 2. 4. 2019 Tužka, nůžky, papír (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.). 

• 9. 4. 2019 Výjezdní akce pro asistenty pedagoga do ZŠ Kunratice. 

• 11. 4. 2019 Vývoj dětské řeči (Speciálně pedagogické centrum, Náchod). 

• 9. 5. 2019 Jak můžeme předcházet nedorozumění s rodiči (Mgr. et Bc. Jana 

Stejskalová). 

• 16. 4. 2019 Chceme, aby děti četly (Městská knihovna v Broumově). 

V letošním roce proběhla setkání povinných pracovních skupin (PS). 

Pracovní skupiny se zaměřily především na plánování aktivit spolupráce mezi jednotlivými 

aktéry ve vzdělávání. Mimo jiné byly PS místem pro výměnu zkušeností a odborných znalostí 

o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské/matematické 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. 
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RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové odborně zajišťuje pracovní 

skupinu pro matematickou gramotnost a mimo jiné průběžně informuje členy pracovní 

skupiny s novinkami v oblasti matematiky. 

Odborníkem na čtenářskou gramotnost zůstává Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, se kterou jsou 

naplánované vzdělávací akce nejen v oblasti čtenářství, ale také z dalších oblastí, kde je 

pracováno s tématem čtenářské gramotnosti. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti je do ledna 2019 podpořena Mgr. Martinem Dobešem 

z Agentury pro sociální začleňování. Dalším odborníkem v této pracovní skupině je Mgr. 

Michal Tačík. 

PS pracuje na základě závazné Metodiky rovných příležitostí. 

PS pro financování se v prvních měsících letošního roku zaměřila na tvorbu dotazníku pro 

školy k mapování stavu jejich budov. V současné době se pracuje na jeho vyhodnocení 

a zpracování výsledků. Dále se PS pro financování věnovala schválení Ročního akčního plánu, 

který zahrnuje dílčí aktivity projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II pro rok 2019. 

15. 5. 2019 byl v zapojených firmách/subjektech den otevřených dveří. Zapojené školy 

oceňovaly připravenost zaměstnanců a vytvořené pracovní listy. Den otevřených dveří se 

bude opakovat v podzimních měsících. 

21. 5. 2019 proběhl v Teplicích nad Metují Den gramotnosti. Cílovou skupinou byly děti 

předškolního věku, pro které byly připraveny aktivity na 5 stanovištích. Skupin dětí bylo 

celkem 5 a každá měla k dispozici průvodce z řad žáků z 2. stupně ZŠ Teplice nad Metují. 

S panem Martinem Slavíkem z Městské knihovny v Meziměstí děti pracovaly s pohádkou 

z broumovského dolíku. Práci s pohádkou si mohly vyzkoušet také na stanovišti u paní Věry 

Prokopové z Městské knihovny v Teplicích nad Metují. Činnosti podporující myšlení si na 

základě Feuersteinovy metody si připravila Mgr. Petra Dočkalová. Jak fungují ozoboti si 

předškoláci vyzkoušeli pod vedením Mgr. Radima Válkyho a Mgr. Šárka Vacková se skupinou 

skládala prostorová tělesa. Opakování akce bude v září 2019. 

Mgr. Eva Kroupová navštěvuje hodiny hudební výchovy a hudební chvilky v zapojených 

školách. Od nového školního roku k paní Kroupové přibydou další hudebníci, kteří rozšíří 

hudební aktivity a činnosti. 

Mgr. Monika Slavíková a Martin Slavík z Městské knihovny Meziměstí finalizovali návrhy na 

čtenářské lekce na náměty Pohádek z broumovského dolíku od Evy Kroupové. Lekce jsou 

doplněny pracovními listy, které nakreslila Karolína Černohousová. Materiály jsou již 

v knihovnách v ORP Broumov v barevné i černobílé podobě. 

V Muzeu Broumovska jsou k dispozici pracovní listy a metodické listy, které mohou 

pedagogičtí pracovníci využít při návštěvě muzea. Pracovní listy vytvořila Mgr. Jindřiška 

Vašáková. Pro děti a žáky se 11. 6., 18. 6. a 19. 6. 2019 uskuteční workshopy v Muzeu 
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Broumovska. Skupiny dětí budou hledat odpovědi na hádanky a pracovat přímo s exponáty 

v muzeu. 

Od září 2019 bude spuštěna aktivita mentoring nových a začínajících pracovníků škol, do 

které se zapojilo 8 pedagogických pracovníků z různých škol. 11. 9. 2019 proběhne úvodní 

workshop, jehož cílem je seznámení pedagogů s mentory, kteří jim budou v průběhu školního 

roku podporu poskytovat, seznámení s principy, možnostmi a postupy podpory, společná 

tvorba harmonogramu komplexní podpory. V průběhu školního roku každý ze zapojených 

pedagogů absolvuje cca 6 setkání s mentorem (přibližně 1x za měsíc), v rámci kterých spolu 

budou pracovat na profesním rozvoji (konkrétní zakázce podpořeného mentora). Pedagog po 

každém setkání obdrží od mentora zprávu ze setkání. Na závěr aktivity se uskuteční reflektivní 

workshop – cílem setkání je společně se ohlédnout za celým procesem podpory a reflektovat 

k jakým posunům pedagogů díky podpoře došlo, sdílet vzájemně inspirace a příklady dobré 

praxe. 

Dále pokračuje aktualizace dokumentu MAP II. 

Aktivity MAP II jsou naplánovány s cyklickým opakováním, aby byla zajištěna návaznost 

a dlouhodobý přínos. Důležitou součástí jsou i reflexní setkání. 

Předseda MAS vyzval přítomné k položení dotazů. K uvedeným informacím nebyly vzneseny 

žádné dotazy. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu 

projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II. 

Hlasování: 

pro: 34   proti: 0   zdržel se: 0 

7) Různé     

Bc. Grusman vyval přítomné k diskusi. 

Pan Rejchrt se zeptal, kdy začneme pracovat na tvorbě nové strategie. Ing. Šumpíková 

odpověděla, že na nové strategii začneme pracovat, jakmile obdržíme pokyny a požadavky na 

novou strategii. Předpokládáme, že bychom na nové strategii začali pracovat již v roce 2020. 

Dle aktuálních informací by příprava strategie měla být méně náročná a celkově by strategie 

měla být méně rozsáhlá (cca 50 stran). 

Ing. Blažková, MPA se zeptala, zda nebude problém s překlenutím mezi obdobími. 

Ing. Šumpíková odpověděla, že by snad tento problém být neměl, jelikož současný projekt na 

režie MAS máme do roku 2023, přičemž strategie na další programové období by se měla 

připravovat už v roce 2020, období by tedy měla plynule navazovat. Pouze PRV bude mít 

pravděpodobně zpoždění.  
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Pan Rejchrt doplnil, že by přes MAS v příštím období měl jít nově program Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

Bc. Vladimír Grusman poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě a ukončil 

zasedání v 16:55.  

 

 

 

 

 

 

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusman, 

Předseda MAS Broumovsko+, z. s. 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová Dne: 6. 6. 2019 podepsáno 

Zápis ověřil: Ing. Jaromír Jirka, zastupující 

obec Martínkovice 
Dne: 10. 6. 2019  podepsáno 
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