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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. 

 

Omluveni: 

Ing. Eva Blažková, MPA, obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou 

 

Hosté:  

Mgr. Kristýna Jagošová, Bc. Dominika Sedláčková 

  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 2/2021 

Datum zasedání 25. 2. 2021 

Čas zahájení zasedání 14:30 

Místo konání  
kancelář MAS, 

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: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Program zasedání  

1) Aktuální informace o postupu v realizaci SCLLD 

2) Aktuální informace o přípravě nového období 2021-2027 

3) Příprava Valné hromady 

4) Aktuální informace o projektu MAP II 

5) Různé 

Usnesení: 

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

Hlasování: Pro: 5      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: 4 Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

1) Aktuální informace o postupu v realizaci SCLLD 

Kancelář MAS informovala členy Rady o aktuální situaci související s realizací stávající 

Strategie v jednotlivých operačních programech: 

• PRV: U projektů, které byly vybrány z výzvy PRV V, dochází postupně k vydávání výzev 

pro podpis Dohody o poskytnutí dotace. Všech 10 projektů, které byly vybrány 

v loňském roce, prošlo závěrečným ověřením způsobilosti. Členové Rady byli dále 

informováni o tom, že v letošním roce dojde k vyhlášení další výzvy – předpokládaný 
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termín jejího vyhlášení je květen/červen 2021. Výzva bude znovu zaměřena na veřejná 

prostranství a kulturní a spolkovou činnost včetně knihoven. V průběhu tohoto roku 

by rovněž mělo dojít k získání části alokace z nového období 2021-2027 na 

financování stávajících Fichí. Podpora projektů z PRV za stávajících podmínek bude 

prodloužena a dle informací z ŘO PRV by to mělo být o 2 roky.  

• OPZ: V rámci Operačního programu Zaměstnanost se vyhlášení výzvy na zbývající 

alokaci již neočekává, proto kancelář MAS pracuje na animaci podpořených žadatelů. 

U vybraných projektů dochází k předkládání zpráv o realizaci, žádostí o platbu, 

případně k jejich postupnému ukončování.  

• IROP: Jeden projekt je v realizaci a dva projekty vypořádávají Závěrečné Žádosti o 

platbu (ZŽoP). Byla podána a proplacena ZŽoP u projektu Rozšíření sociálního 

podniku Tiskárny Centrum služeb Broumov s.r.o. (opatření 1.3 Sociální podniky – 

investiční) a zjistili jsme, že jsou celkové způsobilé výdaje nižší o 194 840,6 Kč od 

předpokládané částky. To pro MAS znamená, že o tuto částku bude navýšena alokace 

plánované výzvy v rámci IROP. 

• OPŽP: V současné době jsou všechny projekty v realizaci. Nejbližší ukončení realizace 

projektů, resp. podávání závěrečných žádostí o platbu je plánováno na srpen roku 

2022 (jedná se o výsadby v extravilánu). 

V lednu byla provedena avizovaná změna SCLLD – úprava finančního plánu. Jednalo se 

konkrétně o změnu (narovnání) finančního plánu IROP dle požadavků MPIN ve smyslu 

upravení částek čerpání projektů finanční podpory MAS dle skutečnosti, resp. k datu 31. 10. 

2020. Změny ve finančním plánu byly provedeny na základě skutečně proplacených žádostí o 

platbu za rok 2019, předložených žádostí o platbu za rok 2020 a na základě předpokládaných 

žádostí o platbu u ještě neukončených projektů. 

Dále se přesouvaly alokace mezi opatřeními, tzn. přesun nedočerpaných peněz v jednotlivých 

opatřeních (1.2 Doprava, 1.3 Sociální podnikání – investiční a 1.4 Kulturní dědictví) do 

jednoho opatření. Vzhledem k součtu celkových způsobilých výdajů (CZV) zbylých alokací ve 

výši 526 102,98 Kč v opatřeních 1.2 Doprava, 1.3 Sociální podnikání – investiční a 1.4 Kulturní 

dědictví plánuje MAS v letošním roce vyhlásit výzvu v rámci opatření 1.2 Doprava (min. výše 

alokace pro vyhlášení výzvy je 500 000 Kč CZV). Opatření Doprava bylo zvoleno na základě 

velkého zájmu potencionálních žadatelů o tuto oblast podpory. 

MAS tedy plánuje v roce 2021 vyhlásit výzvu v IROP v rámci opatření 1.2 Doprava. Důvodem 

je výše CZV nedočerpaných alokací v jednotlivých opatřeních 526 102,98 Kč (tj. více než 

500 000 Kč CZV, což je min. výše alokace pro vyhlášení výzvy). Na základě ponížení CZV u 

projektu Rozšíření sociálního podniku Tiskárny Centrum služeb Broumov s.r.o. (opatření 1.3 

Sociální podniky – investiční) bude alokace pro plánovanou výzvu IROP navýšena o 194 840,6 

Kč. Celková předpokládaná výše alokace plánované výzvy IROP – Doprava je tedy 720 943,58 

Kč. 
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Předběžně p. Sedláčková zjišťovala zájem o tuto výzvu a města Broumov a Teplice nad Metují 

mají zájem žádat o dotaci v rámci plánované výzvy IROP – Doprava. 

Dále kancelář informovala Radu MAS o schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. 9. 

Usnesení:  

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

SCLLD. 

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

 

2) Aktuální informace o přípravě nového období 2021-2027 

Od 18. 12. 2020 do 18. 1. 2021 probíhalo veřejné připomínkování nové Strategie, tzn. 

rozeslání této informace všem členům MAS a umístění na oficiální webové stránky a 

Facebook MAS. Zpětná vazba nebyla příliš silná. Reagovali pouze 2 lidé, a to ve smyslu 

pochvaly, nikoliv připomínek. 

Dále jsme finální verzi Strategie konzultovali s Centrem pro komunitní práci (CpKP), jejichž 

zpětná vazba byla bohatá. Připomínky se vázaly k určitým kapitolám, konkrétně především ke 

kapitole 1., 2. a 3. V 1. kapitole CpKP doporučovalo doplnit úvodní shrnutí o tom, k čemu 

Strategie slouží a na co navazuje. V kapitole 1. a 2. celkově doporučili být ve Strategii více 

konkrétní, tedy uvádět přesné údaje a hodnoty pro náš region a častěji uvádět zdroj 

informací (rozhovory se starosty, socioekonomická analýza, animace území apod.). Celkově by 

texty měly být obsáhlejší, více jednotně zpracované a významově propojené. Ve 3. kapitole 

doporučili pozměnit indikátory, aby byly významově výstižnější a doplnit synergii vazeb 

v matici integrovaných rysů Strategie. Kancelář MAS vypořádala všechny relevantní 

připomínky. Verze koncepční části Strategie, která byla zaslána jako podklad členům Rady, je 

finálně zkonzultovaná a odsouhlasená s CpKP. Oproti zaslané verzi byla provedena na 

základě námětu člena Rady drobná změna – úprava textu na straně 8 a doplnění aktuálního 

počtu obyvatel k 1. 1. 2021 dle informací jednotlivých obcí. Ke koncepční části Strategie byly 

vzneseny nové náměty (Ing. Tomáš Havrlant vznesl požadavek na úpravu Analytické části – 

bodu E Optimalizace zemědělství a lesnictví v regionu. Mgr. Petr Osoba vznesl požadavek na 

doplnění informace o kandidatuře Broumova na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.), 

které kancelář MAS ve spolupráci se členy Rady, zapracuje. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o přípravě nového 

období 2021-2027 a pověřuje kancelář MAS předložením koncepční části nové 

Strategie Valné hromadě ke schválení. 

Hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
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3) Příprava Valné hromady 

Radě MAS byl navržen následující program Valné hromady: 

1) Hospodaření spolku za rok 2020, rozpočet na rok 2021 

2) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

3) Příprava nového programového období 2021-2027 

a) Koncepční část nové Strategie 2021-2027 

b) Informace o stavu příprav jednotlivých operačních programů 

4) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II 

5) Různé 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy a 

pověřuje Předsedu MAS stanovením termínu jejího konání po zlepšení situace spojené 

s Covid-19. 

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

 

4) Aktuální informace o projektu MAP II 

Paní Wilkeová sdělila členům Rady informace o fungování projektu MAP II. Stále trvá, že 

všechny aktivity projekty fungují v on-line prostoru. Nouzový stav už trvá dlouhou dobu a 

mnoho lektorů se již dokázalo adaptovat na zajištění vzdělávacích akcí on-line. Na začátku 

roku se sešel realizační tým s plánem na poslední rok fungování projektu, aby se co nejlépe 

vyčerpaly zbývající finanční prostředky, které v projektu jsou.  

Nyní se chystá série on-line kurzů na téma pohybových návyků malých dětí. První kurz bude 

zaměřen na prevenci vadného držení těla a druhý na přípravu předškoláka a prevenci ploché 

nohy. Nakonec proběhne setkání účastníků obou kurzů v rámci možnosti pokládat otázky a 

získávat cenné rady od lektorky.   

Dále je naplánována vzdělávací akce Výuka geometrie pomocí modelíny a Magformers, která 

proběhne 2. 3. 2021.  

Na základě kladného ohlasu bude opakována akce Tvoříme ze dřeva v MŠ, která je zaměřena 

na učitele z mateřských škol a v tomto duchu je doplněna i akce pro učitele z 1. stupně ZŠ. 

Obě akce proběhnou v březnu 2021.  

Již minulý rok proběhla soutěž Čtenářské bingo, kdy žáci vyplňovali soutěžní karty s 16 úkoly 

a odevzdávali je do knihoven v Broumově a Meziměstí. Po ukončení soutěže mělo následovat 

losování vítěze z obou knihoven, které bylo přerušeno nouzovým stavem. Po dlouhé pauze, 

kdy se čekalo na zlepšení situace, které stále nepřichází, se přistoupilo k natočení videa 

s losováním vítězů. Na schůzce k této soutěži byla vymyšlena odměna pro výherce a jejich 

třídy v podobě výběru knih dle vlastního uvážení a zážitkový workshop v Klášteře Broumov. 
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Odměnou bude také samotné předávání vybraných knih spojené s dílnou čtení, kterou 

povede učitelka společně s knihovnicí.  

Další plánovanou aktivitou na druhou polovinu roku je festival, kde budou představeny 

spolky a neformální vzdělávání na Broumovsku. Spolupracujeme s městem Broumov, které se 

v rámci této akce zaměřuje na sociální péči. 

Dne 8. 12. 2020 proběhlo setkání ředitelů, kde byla řešena otázka celkového přínosu MAP a 

zjišťována zpětná vazba na pokračování v projektu MAP III. Při setkání proběhlo několik 

kladných reakcí na projekt a souhlas ředitelů s pokračováním. Ještě je chystán dotazník, aby 

se vyjádřili, pokud možno všichni ředitelé, abychom měli ucelenou zpětnou vazbu z území.  

Informace ze setkání ředitelů byly předány na Řídícím výboru dne 16. 12. 2020 a následně 

byla MAS Broumovsko+ schválena jako nositel projektu MAP III. 

Usnesení:  

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

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

 

5) Různé 

a) Smlouva s Královéhradeckým krajem 

Radě MAS byla ke schválení předložena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje s číslem 21RGI01-0029 pod názvem „Podpora 

činnosti MAS 2021“ ve výši 150 000 Kč, bez spoluúčasti MAS. Dotace je určena na: Činnosti 

MAS spojené s realizací SCLLD, s realizací projektů spolupráce, s propagací a rozvojem 

regionu. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje číslo 21RGI01-0029 ve výši 150 000 Kč dle předlohy.  

Hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
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b) Uzavření DPP – projekt MAP II 

Kancelář MAS přeložila Radě ke schválení DPP na práce spojené s projektem MAP II.  Jedná 

se o DPP s paní Martinou Kubisovou, která se bude podílet na přenosu informací a výstupů 

do škol, dále o Jana Slavíka, který bude pracovat na šíření výstupů směrem k cílovým 

skupinám a poslední navrhovaná DPP se týká Barbory Krtičkové, která se bude podílet na 

tvorbě výsledků a výsledků MAP II. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Martinou Kubisovou, Janem 

Slavíkem a Barborou Krtičkovou dle předlohy.  

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

 

 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:05.  

Příští zasedání Rady bude upřesněno. 

 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

Ověřila: obec Vernéřovice, zastoupená 

Ing. Tomášem Havrlantem 
Dne: 26. 2. 2021 Podepsáno 
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