
 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Hosté: dle prezenční listiny. 

 

Kontrola – veřejný sektor a zájmové skupiny 

Počet členů MAS 57       

Počet přítomných 
členů MAS 

42 
% přítomných 
členů 

73,68% Správně 

Počet přítomných – 
veřejný sektor 

13 
% veřejného 
sektoru 

30,95% Správně 

Počet přítomných - 
zájm. skupina 1 

19 
% zájm. skupiny 
1 

45,24% Správně 

Počet přítomných - 
zájm. skupina 2 

7 
% zájm. skupiny 
2 

16,67% Správně 

Počet přítomných - 
zájm. skupina 3 

8 
% zájm. skupiny 
3 

19,05% Správně 

Počet přítomných - 
zájm. skupina 4 

5 
% zájm. skupiny 
4 

11,90% Správně 

Počet přítomných - 
zájm. skupina 5 

3 
% zájm. skupiny 
5 

7,14% Správně 

Kontrola Správně 

 

Identifikace zasedání Valné hromady MAS  

Číslo zasedání Valné hromady 2/2019 

Datum zasedání 14. 11. 2019 

Čas zahájení zasedání 15:30 

Místo konání  
Opatské sály broumovského kláštera, 

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

dne 31. 10. 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 57 členů bylo přítomno při zahájení osobně 

nebo na základě plné moci 41 členů).  

 

Valné hromadě byl předložen následující program zasedání: 

1) Volba členů orgánů spolku (Rada, Předseda, Kontrolní výbor, Výběrová komise) 

2) Hospodaření spolku k 30. 9. 2019, úprava rozpočtu a výhled do konce roku 2019 

3) Návrh rozpočtu spolku na rok 2020 

4) Přijetí úvěru  

5) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD 

6) Preferenční kritéria PRV – Fiche 8 Podpora venkovských oblastí 

7) Aktuální informace o MAP II 

8) 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: 41   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: 40   proti: 0   zdržel se: 1 
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Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena obec Heřmánkovice, 

zastoupená Janou Královou. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování. 

Usnesení: 

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

zastoupenou Janou Královou. 

Hlasování: pro: 40   proti: 0   zdržel se: 1 

1) Volba členů orgánů spolku (Rada, Předseda, Kontrolní výbor, 

Výběrová komise) 

Předseda spolu s kanceláří MAS připravili dílčí návrh členů Rady, Předsedy, Kontrolního 

výboru a náhradníka Výběrové komise. V předloženém návrhu jsou zohledněny požadavky 

současných Stanov, závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 16, zastoupení sektorů 

a zájmových skupin. 

Vzhledem k tomuto bodu programu bylo nutné zvolit volební komisi (Volba členů orgánů 

spolku – Rada, Předseda, Kontrolní výbor, Výběrová komise). Valné hromadě byl předložen 

návrh na složení volební komise: Ing. Miloš Andrš, město Teplice nad Metují, zastoupené 

Josefem Bitnarem a Petra Čarná. 

Usnesení: 

Valná hromada volí volební komisi ve složení: Ing. Miloš Andrš, město Teplice nad 

Metují, zastoupené Josefem Bitnarem a Petra Čarná. 

Hlasování: pro: 38   proti: 0   zdržel se: 3 

a) Volba členů Rady (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navrženými kandidáty: 

- obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem (místo Zemědělského družstva 

Šonov u Broumova), 

- Hobra – Školník, s. r. o., nově zastoupená Mgr. Petrem Osobou (místo Jana Školníka, 

MBA). 

Usnesení: 

Valná hromada volí členem Rady obec Šonov, zastoupenou Bc. Vladimírem Grusmanem. 

Hlasování: pro: 40   proti: 0   zdržel se: 1 

Valná hromada volí členem Rady Hobru – Školník, s. r. o., zastoupenou Mgr. Petrem 

Osobou. 

Hlasování: pro: 40   proti: 0   zdržel se: 1 
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b) Volba Předsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navrženým kandidátem: 

- obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem. 

Usnesení: 

Valná hromada volí Předsedou MAS obec Šonov, zastoupenou Bc. Vladimírem 

Grusmanem. 

Hlasování: pro: 40   proti: 0   zdržel se: 1 

c) Volba členů Kontrolního výboru (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navrženými kandidáty: 

- Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwichem (místo 

Ing. Lukáše Hartwicha – jako fyzické osoby), 

- Pavlína Štěpánová (místo obce Křinice, zastoupené Libuší Rosovou). 

Usnesení: 

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., 

zastoupené Ing. Lukášem Hartwichem. 

Hlasování: pro: 41   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Pavlínu Štěpánovou. 

Hlasování: pro: 41   proti: 0   zdržel se: 0 

d) Volba náhradníka Výběrové komise (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navrženým kandidátem: 

- obec Křinice, zastoupená Libuší Rosovou (místo obce Božanov, zastoupené Karlem 

Rejchrtem). 

Usnesení: 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise obec Křinice, zastoupenou Libuší 

Rosovou. 

Hlasování: pro: 40   proti: 0   zdržel se: 1 

 

Na zasedání se dostavila Mgr. Alice Benešová, přítomných členů je 42. 

2) Hospodaření spolku k 30. 9. 2019, úprava rozpočtu a výhled do 

konce roku 2019 

Alena Rusinová, účetní MAS, představila údaje z tabulky Výdajů, která obsahuje schválený 

Rozpočet na rok 2019, návrh 1. úpravy rozpočtu a očekávané výdaje do konce roku 2019. 

Návrh navýšení rozpočtu se týká osobních nákladů, kde se navýšily částky hrubé mzdy 

a odvody soc. a zdravotního pojištění zejména v souvislosti s přijetím nové zaměstnankyně 
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do projektu SCLLD Lenky Wilkeové, na úvazek 0,25, navýšením počtu DPP v obou projektech 

SCLLD a MAP, propagace MAS. Zároveň MAS ušetřila v položce pořízení majetku-vybavení 

kanceláře a ve vzdělávání učitelů v MAP. Kancelář MAS navrhuje navýšení rozpočtu celkem 

o 202 500 Kč. Jedná se o položky, které jsou v rámci obou projektů SCLLD a MAP schválené, 

jen měníme jejich čerpání v letech. 

Příjmy byly představeny následně po tabulce Výdajů. V příjmové části hospodaření roku 2019 

bylo navrženo navýšení ve stejné výši jako u výdajů, aby byl rozpočet vyrovnaný. 

Hospodaření spolku bylo projednáno na Radě MAS. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2019 dle 

předlohy.  

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku 

k 30. 9. 2019 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31. 12. 2019 v položkovém 

členění dle předlohy. 

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 

3) Návrh rozpočtu spolku na rok 2020 

Paní Rusinová podala informace k návrhu rozpočtu MAS na rok 2020. V předložené tabulce 

byly zvlášť představeny výdaje spojené s projektem SCLLD a projektem MAP. 

Režijní výdaje SCLLD i projekt MAP je nutné předfinancovat pomocí úvěrů, stejně jako tomu 

bylo v minulých letech, Rada MAS se na svém říjnovém zasedání návrhem rozpočtu zabývala 

a doporučila jej Valné hromadě ke schválení. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje návrh rozpočtu MAS Broumovsko+, 

z. s. na rok 2020 dle předlohy.  

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 

4) Přijetí úvěru  

Režijní výdaje SCLLD je nutné v letech 2020-2023 předfinancovat. S Českou spořitelnou je 

předběžně projednán úvěr na režijní výdaje SCLLD pod názvem „Zlepšení řídících 

a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ až do výše 1 500 000 Kč (pro roky 

2020-2023). Tento úvěr bude čerpán po podpisu smlouvy, tj. únor-březen 2020. Úvěrové 

podmínky budou nastaveny podobně jako u čerpání úvěru v roce 2019. 
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Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. 

až do výše 1 500 000 Kč na financování projektu pod názvem „Zlepšení řídících 

a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ se splatností do 30. 6. 2025. 

Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny 

blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k účtům, které MAS Broumovsko+, 

z. s. vede u České spořitelny, a. s. 

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Předsedu spolku, obec Šonov, 

zastoupenou Bc. Vladimírem Grusmanem, narozeného dne 12. 2. 1977, sjednáním 

podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace. 

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 

5) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD 

Bc. Grusman představil stručně tento bod programu a předal slovo Ing. Šumpíkové a Mgr. 

Jagošové, které na úvod uvedly přehled, ve kterých obcích se projekty vybrané MAS realizují, 

jaké je rozložení dle typu žadatele (obec x ostatní žadatelé), jakou dotaci obce a ostatní 

žadatelé získali v jednotlivých obcích, kolik má MAS vybraných projektů v jednotlivých 

opatřeních a jaké je rozložení finanční velikosti projektů. Dále uvedly informace o jednotlivých 

programech, které MAS administruje: 

1) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

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

dokončený. Projekt zaměřený na rekonstrukci kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích 

se realizuje, nicméně bude dokončen o rok později oproti původnímu plánu. 

• Projektu vybranému z výzvy MAS na podporu sociálního podnikání byl vydán Právní 

akt. Zahájení realizace projektu se předpokládá na leden 2020. 

• Do výzvy zaměřené na novou oblast cyklodopravy byla předložena jedna žádost 

o podporu. Tento projekt byl Výběrovou komisí MAS doporučen k financování, nyní 

probíhá výběr projektů ze strany Rady MAS, poté bude projekt předán k závěrečnému 

ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj. 

• Do výzvy zaměřené na podporu bezpečnosti dopravy byly předloženy 2 žádosti 

o podporu. V současnosti probíhá výběr projektů ze strany Rady MAS, poté budou 

projekty předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální 

rozvoj. Z oblasti bezpečnosti dopravy MAS v minulosti vybrala 2 projekty k realizaci, 

které byly dokončeny již v roce 2018. 
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2) Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

• Z oblasti výsadeb dřevin mimo zastavěná území obcí bylo dosud vybráno 6 projektů 

k realizaci. 

• V současnosti je vyhlášena poslední výzva MAS na podporu výsadeb dřevin. Tato 

výzva bude ukončena 20. 11. 2019. Alokace výzvy je 4 478 633 Kč.  

• Z oblasti sídelní zeleně (výsadba dřevin na zastavěných a zastavitelných plochách) 

jsme dosud vybrali 3 projekty k realizaci. Poslední výzva zaměřená na tuto oblast 

bude ukončena 30. 12. 2019. 

3) Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

• Z Programového rámce OPZ byly již vyhlášeny všechny plánované výzvy.  

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

V současné době je vyhlášena druhá výzva z této oblasti. Ukončena bude 20. 11. 2019 

ve 12:00. 

• Zaměstnanost – vybraný projekt z této oblasti je stále v realizaci. 

• Sociální a návazné služby – projekt, který byl vybrán ve výzvě MAS Broumovsko+: 

Sociální a návazné služby II je nyní před vydáním právního aktu. Projekt by měl být 

realizován nejpozději od ledna 2020. 

• Sociální podnikání – projekt, který byl vybrán ve výzvě MAS Broumovsko+: Sociální 

podnikání I je nyní před vydáním právního aktu. 

4) Program rozvoje venkova (PRV) 

• MAS prozatím vyhlásila tři výzvy z Programu rozvoje venkova. V těchto výzvách byly 

podporovány oblasti – investice do nezemědělské činnosti, investice do 

zemědělských podniků, lesní cesty, pozemkové úpravy a lesnické technologie. 

• Z Programu rozvoje venkova bylo do této doby vybráno celkem 20 Žádostí o dotaci, 

z nichž je 8 úspěšně ukončeno a proplaceno. 

• Čtvrtá výzva MAS bude vyhlášena v příštím roce a bude zaměřena na novou oblast, 

která byla zařazena do Programového rámce PRV – Podporu venkovských oblastí 

(Veřejná prostranství v obcích a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). 

Alokace výzvy bude činit 2 013 670 Kč. 

Dále Mgr. Jagošová představila harmonogram výzev pro rok 2020. V tuto chvíli je plánována 

na příští rok pouze jedna výzva, a to z Programu rozvoje venkova. Ve výzvě bude vyhlášena 

nová Fiche 8 Podpora venkovských oblastí (veřejná prostranství v obcích a kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven). Zároveň byla doplněna informace o metodické podpoře škol při 

realizaci projektů šablon. V našem území se do šablon zapojilo celkem 15 subjektů (školy, 

školky, školní družiny a střediska volného času). 
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Ing. Otakar Prikner vznesl dotaz na možnost obce Šonov žádat o projekty, když je starosta 

obce zároveň Předsedou MAS. Ing. Šumpíková odpověděla, že je to možné, protože 

v takovém případě je Předseda ve střetu zájmů a neúčastní se zasedání Rady MAS k výběru 

projektů. 

Usnesení: 

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

realizace Strategie CLLD.  

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 

6) Preferenční kritéria PRV – Fiche 8 Podpora venkovských oblastí 

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

k opatření 3.8 Podpora venkovských oblastí. K přípravě kritérií proběhla dne 3. 10. 2019 

pracovní skupina, které se účastnili zejména členové Výběrové komise MAS. Finální návrh 

hodnotících kritérií zpracovala kancelář MAS s ohledem na výstupy z pracovní skupiny. 

Zároveň byla kritéria nastavena tak, aby bylo možné podle nich hodnotit projekty zaměřené 

na Veřejná prostranství i Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Předložená kritéria se 

týkají věcného hodnocení a v současné době jsou projednávána také s Řídícím orgánem PRV. 

Ing. Jaroslav Bitnar vznesl dotaz k řešení situace, kdy žadatel dostane příslušné body za 

kritérium Doba realizace a projekt v daném časovém rozmezí nestihne zrealizovat. Mgr. 

Jagošová odpověděla, že jsme se s takovou situací zatím nesetkali, jelikož žadatelé znají 

preferenční kritéria předem a nastavují si tedy realizaci projektu tak, aby vše řádně stihli.  Dále 

uvedla, že administrace projektů ze strany RO SZIF rovněž trvá nějakou dobu, takže má 

žadatel skutečně dostatek času na přípravu i realizaci. Mgr. Jagošová dále přislíbila, že zjistí, 

co by se stalo v případě, že by žadatel dobu realizace protáhl a tím ztratil nárok na přidělený 

počet bodů za dané kritérium.   

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s.  schvaluje preferenční kritéria k nové Fichi 

Podpora venkovských oblastí dle předloženého návrhu a ukládá Radě MAS schvalovat 

změny tohoto dokumentu dle případných požadavků CP SZIF. 

Hlasování: pro: 42   proti: 0   zdržel se: 0 
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7) Aktuální informace o MAP II 

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

z projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II. 

Od května 2019 se v rámci projektu MAP II uskutečnilo celkem 18 vzdělávacích akcí, 

workshopů a seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ a rodiče dětí a žáků a širší 

veřejnost. Jedná se o tyto akce: 

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

Stejskalová). 

• 15. 5. 2019 Den otevřených dveří v zapojených místních firmách/subjektech. 

• 21. 5. 2019 Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují (Martin Slavík, 

Mgr. Šárka Vacková, Mgr. Radim Války, Věra Prokopová, Mgr. Petra Dočkalová). 

• 23. 5. 2019 Děti v pasti sociálních sítí (kpt. PhDr. Ondřej Moravčík). 

• 3. 6.+11. 6.+12. 6. 2019 Semináře MOST! (Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., Bc. Adam 

Cvik). 

• 11. 6.+18. 6.+19. 6. 2019 Workshopy v Muzeu Broumovska (Mgr. Jindřiška Vašáková). 

• 10. 9. 2019 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi (Mgr. Lenka 

Ondráčková). 

• 11. 9. 2019 Úvodní workshop mentoring nových a začínajících pedagogických 

pracovníků (Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, Kateřina Mikšovská, Tomáš Komárek, Mgr. 

Eva Hrubá). 

• 17. 9. 2019 Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují II. 

• 19.-20. 9. 2019 Konference Učení pro život. (8. 11. 2019 zároveň proběhlo reflektivní 

setkání realizačních týmu konference). 

• 25. 9. 2019 Komunikace pro učitele (PhDr. David Čáp, Ph.D.) 

• 25. 9. 2019 Komunikace rodičů a školy (PhDr. David Čáp, Ph.D.). 

• 26. 9.+1. 10. 2019 Workshopy v Muzeu Broumovska (Mgr. Jindřiška Vašáková). 

• 1. 10. 2019 Chceme, aby děti četly (PhDr. Václav Mertin). 

• 15. 10. 2019 Jak přežít Pažouta (Mgr. Michal Dubec). 

• 16. 10. 2019 Matematika s Matýskem, čteme a píšeme s Agátou (Miloš Novotný). 

• 12. 11. 2019 Vánoce jako vyšité (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.) 

• 14.-15. 11. 2019 Výjezdní akce pro ředitele ZŠ do Špindlerova Mlýna (spolupráce 4 

MAP II). 

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

pracovních skupin je také evaluace pracovních skupin a návrhy na změny pro další období 

projektu MAP II. 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 o novinkách v oblasti matematiky a revizí RVP. Obsah pracovní skupiny je 

konzultován také s Mgr. Šárkou Vackovou, učitelkou matematiky na ZŠ Teplice nad Metují. 

Členové pracovní skupiny se setkali celkem 3x, poslední letošní jednání je naplánováno na 

3. 12. 2019. 

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. Čtvrté letošní setkání pracovní skupiny se 

uskuteční 26. 11. 2019 v ZŠ a MŠ Jetřichov. 

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. V rámci jednání 

proběhlo hodnocení dotazníku Popis potřeb škol a doplnění aktivit do Akčního plánu.  

PS pro financování se v roce 2019 zaměřila na vyhodnocení dotazníku k mapování stavu 

budov škol a zpracování výsledků. Dále se PS pro financování věnovala aktivitám, které 

naplánovaly ostatní pracovní skupiny a schvalovala aktualizaci Ročního akčního plánu pro rok 

2019, návrhu Ročního akčního plánu pro rok 2020 a aktualizaci celkového Akčního plánu 

projektu MAP II. 

Mgr. Eva Kroupová společně s dalšími hudebníky navštěvuje hodiny hudební výchovy 

a hudební chvilky v zapojených školách. Školy si mohou vybrat z aktivit muzikoterapie, práce 

s písní, rytmických aktivit, hlasové výchovy.  

Dále pokračuje aktualizace dokumentu MAP II. Aktivity do Akčního plánu jsou konzultovány 

v rámci jednání pracovních skupin.  

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

a dlouhodobý přínos.  

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: 42   proti: 0   zdržel se: 0 
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8) Různé 

V rámci bodu různé informovala Mgr. Jagošová o přípravách nového Programového období 

2021-2027. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude pro nové období 

zpracovávána v průběhu roku 2020 a také dojde k rozšíření počtu operačních programů 

o Operační program Konkurenceschopnost. 

Bc. Grusman vyzval přítomné k diskusi. 

V návaznosti na informace, které podala k novému období Mgr. Jagošová, se dotázal pan 

Milan Brandejs na to, co se stane v případě, že MAS podá žádost na režie do OPTP a 

neprojde. Mgr. Jagošová odpověděla, že i na současné období se podávala žádost o 

podporu. To, zda bude MAS z OPTP podpořena nebo ne, závisí na úspěšnosti nové Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Pokud by nám SCLLD nebyla schválena, 

nemohla by MAS do OPTP žádat. 

Žádný další dotaz nebyl vznesen, proto Bc. Vladimír Grusman poděkoval všem přítomným za 

účast na Valné hromadě a ukončil zasedání v 16:50.  

 

 

 

 

 

 

 

Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusman,  

Předseda MAS Broumovsko+, z. s. 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová Dne: 15. 11. 2019 podepsáno 

Zápis ověřila: obec Heřmánkovice, 

zastoupená Janou Královou 
Dne: 18. 11. 2019  podepsáno 
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