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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové Rady MAS: 

Obec Šonov, zastoupená 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 Jiřím 

Žemličkou, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou. 

  

Přítomni:  

Dle prezenční listiny. 

 

Hosté:  

Ing. Michaela Šumpíková, Mgr. Kristýna Jagošová, Mgr. Michaela Baxová, Alena Rusinová 

  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 3/2020 

Datum zasedání 16. 1. 2020 

Čas zahájení zasedání 15:00 

Místo konání  

 

kancelář MAS Broumovsko+, 

Klášterní 1, 550 01 Broumov 
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Zahájení 

Zasedání Rady zahájil předseda MAS – Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem. 

Zároveň byla na základě údajů v prezenční listině konstatována usnášeníschopnost Rady. 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se stanovami MAS. 

 

Předseda MAS zároveň seznámil přítomné členy Rady s návrhem na zařazení nového bodu 2) 

Program rozvoje venkova (a) Preferenční kritéria Fiche 8 Podpora venkovských oblastí, b) 

Změna SCLLD – přesun finančních prostředků) do programu zasedání. Tento bod je 

navrhován k zařazení s ohledem na přípravu poslední výzvy z Programu rozvoje venkova. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje zařazení nového bodu 2) Program rozvoje 

venkova do programu zasedání. 

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

 

Program zasedání:  

1) Zpráva o plnění integrované strategie č. 7 

2) Program rozvoje venkova 

a) Preferenční kritéria Fiche 8 Podpora venkovských oblastí 

b) Změna SCLLD – přesun finančních prostředků 

3) Aktuální informace o 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 Mgr. Eva Mücková. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí Mgr. Evu Mückovou. 

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

 

1) Zpráva o plnění integrované strategie č. 7 

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 
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integrované strategie č. 7 za období 1. 7. 2019-31. 12. 2019 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. 7 dle 

předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek 

ze strany MMR. 

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

 

2) Program rozvoje venkova 

a) Preferenční kritéria Fiche 8 Podpora venkovských oblastí 

V návaznosti na změnu Strategie č. 8, kdy byla do Programového rámce PRV doplněna nová 

Fiche 8 Podpora venkovských oblastí, zpracovala kancelář MAS ve spolupráci s pracovní 

skupinou návrh preferenčních kritérií. Vytvořená kritéria byla předložena Valné hromadě ke 

schválení dne 14. 11. 2019.  

Kancelář MAS po Valné hromadě zaslala preferenční kritéria ke konzultaci na CP SZIF. 

Metodický pracovník CP SZIF však dvě z pěti navrhovaných kritérií opakovaně navrhuje k 

úpravám. Opakované úpravy se týkají kritéria č. 4 Inovace a kritéria č. 5 Podpora rozvoje 

regionu. Navrhované úpravy není kancelář MAS po konzultaci s Výběrovou komisí schopna 

smysluplně zapracovat. Kancelář MAS po dohodě se členy Výběrové komise navrhuje 

odstranit tato dvě problematická kritéria a nahradit je jedním novým – kritérium Projednání 

záměru projektu s obyvateli. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje odstranění kritérií č. 4 a 5 z Fiche 8 Podpora 

venkovských oblastí a pověřuje manažerku MAS pro PRV, aby zapracovala nové 

kritérium a konzultovala dále znění Fiche 8 s CP SZIF. 

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

 

 

b) Změna SCLLD – přesun finančních prostředků 

V současné době má MAS 11 projektů z výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova 

III v administraci ze strany RO SZIF. V průběhu administrace těchto projektů se může stát, že 

někdo ze žadatelů nebude podpořen. V případě, že by k takové situaci došlo, navrhuje 

kancelář MAS zpracovat co nejdříve žádost o změnu a přesunout uvolněné prostředky na 
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novou Fichi 8 Podpora venkovských oblastí. Výzva s touto Fichí by měla být vyhlášena v 

tomto roce a mělo by se jednat o poslední výzvu z Programu rozvoje venkova. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje kancelář MAS přípravou žádosti o změnu 

SCLLD v souvislosti s přesunem případných zbývajících finančních prostředků u 

projektů PRV na Fichi 8. 

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

 

3) Aktuální informace o MAP II 

Projekt Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku II se překlenul do své druhé části. 

Ze vzdělávacích akcí se 13. 1. 2020 pro pedagogické pracovníky, vedoucí pracovníky škol a 

další zájemce z MŠ a ZŠ uskutečnil workshop Školení první pomoci v život ohrožujících 

stavech, kde se účastníci mj. seznámili s principy první pomoci a měli příležitost si vše 

prakticky vyzkoušet. Workshop se uskutečnil pod vedením Bc. Lenky Školníkové, DiS. 

V Centru pro rodinu se v rámci projektu realizuje bezplatné poradenství pro rodiny s dětmi 

do 15 let, které mohou využít rodiny řešící výchovné problémy dětí, vzdělávací problémy 

nebo například problematiku vztahů v rodině. Služby mohou využít také školy, jež řeší 

problémové situace u svých žáků – mohou doporučit konzultaci v Centru pro rodinu. Služby 

jsou poskytovány každý sudý čtvrtek po telefonické domluvě a klientům se budou věnovat 

PhDr. Zdeňka Rejtharová (psycholog) a Mgr. Hana Nováková (speciální pedagog).  

Ve spolupráci s externími odborníky jsou v přípravě jednání všech povinných pracovních 

skupin projektu. 

Zástupkyní za Mgr. Baxovou, která k 5. 2. 2020 nastupuje na MD, byla navržena Lenka 

Wilkeová, DiS. 

V návaznosti na doporučení Rady MAS ze dne 18.12.2019 byl návrh na ukončení spolupráce 

s MAS Stolové hory (konference Učení pro život) ze strany kanceláře MAS projednán 

s předsedou MAS Stolové hory a MAS Broumovsko. Bylo domluveno, že spolupráce bude i 

nadále pokračovat v rámci jiných aktivit. Členové rady doporučili, aby takto závažné 

záležitosti byly propříště řešeny na úrovni předsedů MAS, nikoliv na úrovni pracovníků 

kanceláří MAS. 

 

Usnesení: 

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

akční plán vzdělávání na Broumovsku II. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4) Různé 

a) Ukončení pracovní smlouvy SCLLD dohodou 

V projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ pracuje 

na pozici projektového manažera na 0,25 úvazku Lenka Wilkeová, DiS. Ta od února 2020 

nastupuje na plný úvazek na pozici projektová manažerka v projektu MAP vzdělávání na 

Broumovsku II, jako zástup za Mgr. Michaelu Baxovou, která odchází na mateřskou 

dovolenou. 

Radě MAS je předloženo ukončení této pracovní smlouvy dohodou k 31. 01. 2020. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje ukončení pracovní smlouvy SCLLD na 0,25 

úvazku s paní Lenkou Wilkeovou, DiS. dohodou dle předlohy. 

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

 

b) Uzavření pracovní smlouvy s Lenkou Wilkeovou v projektu MAP 

vzdělávání  na Broumovsku II. 

 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS pracovní smlouvu s Lenkou Wilkeovou, DiS., 

pozice projektový manažer MAS v rámci projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II. 

Zaměstnankyně nastupuje do zaměstnání k 1. 2. 2020 po Mgr. Michaele Baxové, která 

odchází na mateřskou dovolenou.  Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, za Mgr. 

Michaelu Baxovou. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření pracovního smlouvy s paní Lenkou 

Wilkeovou, DiS. dle předlohy. 

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

 

c) Dohody o provedení práce – projekt SCLLD – Mgr. Osoba a p. Štěpánová 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS DPP s Mgr. Petrem Osobou za práce Podíl na 

tvorbě výsledků a výstupů projektu SCLLD MAS Broumovsko+ a Pavlínou Štěpánovou za 

práce Podíl na realizaci SCLLD MAS Broumovsko+. 

 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Mgr. Petrem Osobou a paní 

Pavlínou Štěpánovou dle předlohy. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 
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 d) Úprava náplní práce v projektu SCLLD (Zlepšení řídících a administrativních 

 schopností MAS Broumovsko+, z. s.) 

Kancelář MAS předkládá Radě MAS ke schválení doplněné pracovní náplně Ing. Michaely 

Šumpíkové, Mgr. Kristýny Jagošové a paní Aleny Rusinové. Pracovní náplně se doplňují z 

důvodu doplnění aktivity „Příprava strategie CLLD pro programové období 2021-2027“ ve 

Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, vydání 1.8.  

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu náplní práce v projektu SCLLD u Ing. 

Michaely Šumpíkové, Mgr. Kristýny Jagošové a paní Aleny Rusinové dle předlohy. 

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

  

     e) Přijetí nové členky MAS 

Radě MAS byla předložena přihláška ke členství Mgr. Marty Lelkové. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Mgr. Marty Lelkové za člena MAS 

Broumovsko+, z. s. 

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

 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:35.  

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 13. 02. 2020 od 14:30 hod. 

 

 

 

 

 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

Ověřil: Mgr. Eva Mücková Dne: 22. 1. 2020  
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