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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, Lenka Wilkeová, DiS., Alena Rusinová 

  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 7/2020 

Datum zasedání 2. 6. 2020 

Čas zahájení zasedání 14:30 

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.  

 

Kontrola usnesení 

V úvodu zasedání proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Rady MAS. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

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

 

Program zasedání  

1) Návrhy úprav stanov a jednacích řádů 

2) Aktuální informace o projektu MAP II 

3) 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 Ing. Eva Blažková, MPA. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Evu Blažkovou, MPA. 

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

 

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

 

1) Návrhy úprav stanov a jednacích řádů 

Kancelář MAS připravila v souvislosti s vydaným Metodickým stanoviskem ministryně pro 

místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém 

období 2014-2020 několik návrhů na úpravy stanov, jednacího řádu Rady a jednacího řádu 

Výběrové komise. Tyto změny budou v případě souhlasu členů Rady předloženy Valné 
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hromadě, která se uskuteční 18. 6. 2020. Návrh změn byl projednán na pracovní skupině 

k přípravě na standardizaci MAS pro programové období 2021-2027 (13. 5. 2020) a byl zaslán 

členům Rady jako podklad k tomuto zasedání. 

Případné změny stanov schvaluje na Valné hromadě minimálně nadpoloviční většina všech 

členů MAS. 

Ing. Blažková, MPA uvedla, že některé navrhované změny by bylo vhodné ještě upravit (např. 

navýšení členských příspěvků na daný rok, s ohledem na ustanovení v současném znění stanov, 

by bylo možné řešit usnesením na VH, dále by bylo vhodné podrobnější popsání postupu 

rozhodování per rollam v jednacích řádech). Mgr. Mücková zmínila, že by kancelář MAS měla 

upravit termín „zasedání per rollam“ na „jednání per rollam“. 

Kancelář MAS dané připomínky, po konzultaci s právníkem, zapracuje a finální verzi dokumentů 

před odesláním členům VH pošle k odsouhlasení členům Rady. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě, po zapracování připomínek 

členů Rady, schválit stanovy, jednací řád Rady a jednací řád Výběrové komise dle 

předlohy. 

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

 

2) Aktuální informace o projektu MAP II 

Paní Wilkeová sdělila členům Rady informace o fungování projektu MAP II v době nouzového 

stavu. Jak už bylo sděleno na předchozím zasedání Rady, vzdělávací akce, které byly připraveny 

na dobu od března do června 2020, byly zrušeny. U většiny z nich se podařilo zajistit jejich 

přesunutí na podzim nebo na příští rok. Někteří lektoři mají čas až v roce 2022, a proto nebude 

moci být vzdělávací akce uskutečněna (např. pan Martínek – akce pro pedagogy: Agrese 

a agresivní chování dětí a mládeže a potom Rizikové chování dětí a mládeže). Domluva s paní 

Golovou a Sekelskou, aby se poohlédly po jiném lektorovi na podobné téma, aby o to 

pedagogové nepřišli. Zapojení hudebníci do hodin hudební výchovy v ZŠ a MŠ také odložili 

své domluvené workshopy a budou je uskutečňovat na podzim.  

Probíhají společná on-line setkání zástupců ORP a MAP se zástupci kraje, kde se řeší aktuální 

situace, jak si kdo vede po jednotlivých okresech a je nabízena pomoc ze strany kraje, jako 

např. certifikace škol za používání on-line nástrojů, což má být jako motivace, aby on-line 

nástroje využívaly, a to i v budoucnu. Na posledním setkání 29. 5. 2020 se řešilo velké setkání 

zástupců institucí (NPI, ČŠI), kraje, ORP a MAP, společně s vybranými zástupci škol z celého 

kraje. Setkání jsou rozdělena na více dní (I. stupeň, II. stupeň a SŠ). Je to za účelem sdílení 

informací, jak si školy poradily s on-line vzděláváním, jak tuto formu vzdělávání aplikovaly 
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a dále aplikují na svých školách apod. Tato schůzka se pořádá proto, aby se udělal jednotný 

návod, jak by se do budoucna (případně v další vlně nouzového stavu) dalo postupovat.  

Dále se pravidelně, zhruba každých 14 dní, konají porady s řediteli ZŠ a MŠ. Většinou je přizván 

i specialista, který může nejlépe školám odpovědět na jejich otázky (nyní např. otázky 

ohledně otevírání škol a školek - ošetřovné, rozdělení dětí do skupin apod.). I když už je setkání 

osobně možné, tyto porady se zatím stále konají v rámci videokonferencí, protože je to pro 

ředitele zatím jednodušší forma, než se vše úplně uklidní. Do budoucna bychom se mohli 

s řediteli scházet osobně, zatím je určitě z jejich strany zájem o tato společná setkání.  

Schůzky pracovních skupin byly v době nouzového stavu pořádány virtuálně. Již osobně se 

setká nyní v červnu PS pro čtenářskou gramotnost, v červnu nebo na konci srpna PS pro rovné 

příležitosti a PS pro matematickou gramotnost je naplánována na září 2020. Na pracovních 

skupinách, které se již uskutečnily, se řešila revize SWOT-3 analýzy. Tato analýza je důležitou 

součástí dokumentu MAP vzdělávání na Broumovsku a obsahuje minimálně 3 slabé stránky, 

3 silné stránky, 3 ohrožení a 3 příležitosti v území. Na dalších PS se budou řešit příčiny 

problémů s návrhem konkrétních kroků na jejich řešení s následnou vazbou na další aktivity 

projektu. 

Paní Wilkeová reagovala na otázku paní Místopředsedkyně, zda jsou vyřešeny problémy 

spojené s předáním projektu MAP II. Dokument MAP vzdělávání na Broumovsku byl dokončen 

společnou prací všech pracovnic kanceláře, aby se stihl v termínu a byl odsouhlasen na Řídícím 

výboru dne 28. 5. 2020. Předání přístupu do pracovního e-mailu bývalé pracovnice stále 

neproběhlo, paní Wilkeové bylo zasláno zhruba 40 e-mailů, z čehož pouze 12 je s uvedeným 

adresátem, což je nedostatečné a potřebné e-maily nejsou zdaleka všechny za 2 roky fungování 

projektu MAP II. Členové Rady navrhli další řešení a pověřili předsedu dalším jednáním 

a získáním veškeré komunikace.  

Usnesení:  

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

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

 

3) Různé 

a) Dohody o provedení práce projekt Provozní a animační výdaje MAS 

 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS DPP s panem Jiřím Žemličkou na práce 

spojené s realizací projektu SCLLD – podíl na tvorbě výsledků a výstupů v projektu Zlepšení 

řídících a administrativních schopností MAS Broumovsko+ - servisní práce. 
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DPP je uzavřena od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Jiřím Žemličkou dle předlohy. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:30.  

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 18. 6. 2020 cca od 17:30 hod (po skončení VH) a 23. 7. 

2020 od 14.30 hodin. 

 

 

        

Podepsáno 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA Dne: 5. 6. 2020 Podepsáno 
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