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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:  

Alena Rusinová, Bc. Dominika Sedláčková, Lenka Wilkeová, DiS. 

  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 3/2021 

Datum zasedání 13. 4. 2021 

Čas zahájení 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: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0   

 

Program zasedání  

1) Změna SCLLD č. 15 – úprava finančního plánu IROP a přesun zbývající alokace 

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

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu HOBRU-Školník, s. r. o., 

zastoupená Mgr. Petrem Osobou. 

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

 

1) Změna SCLLD č. 15 – úprava finančního plánu IROP a přesun 

zbývající alokace 

Změna finančního plánu IROP je předkládána z důvodu plánovaného vyhlášení výzvy v rámci 

IROP – 1.2 Doprava. U projektů Pro život kostelů Broumovska II, Rozšíření sociálního podniku 

Tiskárny Centrum služeb Broumov s.r.o. a Cyklostezka Dřevařská – Smetanova, Broumov byla při 

poslední podané Žádosti o platbu výše skutečně vynaložených celkových způsobilých výdajů 
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(CZV) nižší než plánovaná výše CZV. Rozdíl mezi plánovanými a skutečně vynaloženými CZV se 

automaticky přesouvá do zbylé alokace v daných opatřeních. Rozdíl mezi zmiňovanými výdaji 

činí 372 278 Kč CZV. 

V rámci předkládané změny SCLLD je dále navrhováno sloučení aktuálních zbývajících alokací 

v jednotlivých opatřeních pod opatření 1.2 Doprava, a to za účelem vyhlášení výzvy. Po sloučení 

zbývajících alokací bude alokace pro plánovanou výzvu navýšena o 372 278 Kč CZV. Celková 

alokace vyhlášené výzvy bude 898 381 Kč CZV. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje žádost o změnu SCLLD č. 15 dle předloženého 

návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek ze strany MMR. 

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

 

2) Aktuální informace o projektu MAP II 

Paní Wilkeová sdělila členům Rady informace o fungování projektu MAP II. Aktivity jako 

vzdělávací akce, pracovní skupiny apod. stále fungují v on-line prostoru, s tím, že se dále bude 

reagovat na vývoj situace. Mnoho aktivit se již dokázalo přesunout do on-line prostoru. Aktivity, 

u kterých se to nepodařilo, byly prozatím zrušeny a budou uskutečněny ke konci projektu nebo 

případně v projektu navazujícím. V reakci na nynější situaci se ale zajistilo mnoho nových 

aktivit, které již budou přizpůsobené na konání v prezenční i on-line formě, podle toho, jaký 

stav zrovna nastane.   

Od začátku roku proběhlo hned několik vzdělávacích akcí.  

Na přelomu února a března proběhly 2 kurzy na téma zdravých pohybových návyků malých 

dětí. První kurz byl konkrétně na téma prevence vadného držení těla a druhý na přípravu 

předškoláka a prevenci vzniku ploché nohy. Po uskutečnění obou kurzů proběhlo společné 

setkání s lektorkou, kde se účastníci mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo. Cílovou skupinou 

těchto kurzů byli pedagogové z MŠ. Dále v březnu proběhla také vzdělávací akce „Výuka 

geometrie pomocí modelíny a Magformers“, která byla určena pro učitele I. st. ZŠ.  

Během měsíce března se uskutečnily dvě vzdělávací akce, kde si pedagogové mohli vyzkoušet 

tvoření výrobků ze dřeva. První akce byla určena pro pedagogy ze základních škol a druhá pak 

pro pedagogy z mateřských škol. Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě všech zúčastněných, bylo 

ze strany MAS pedagogům nabídnuto zakoupení materiálu pro tvoření výrobků ze dřeva do 

jejich škol. Zájem o nákup materiálu byl velký a téměř všechny ZŠ a MŠ tuto možnost využily.  

V rámci projektu byla zahájena spolupráce s loutkovým divadlem Brum. Cílem této spolupráce 

je přetvoření jedné z pohádek paní Kroupové, z knihy „Pohádky z broumovského dolíku“, do 
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podoby loutkového představení. Prozatím byla vybrána pouze jedna pohádka, ale uvažujeme i 

o dalších. Představení loutkového divadla bylo natočeno na video a po finální úpravě bude 

poskytnuto školám v území pro využití ve výuce. K této aktivitě budou uzavřeny 4 nové DPP (3 

herci, 1 kostymérka).  

Soutěž Čtenářské bingo se blíží do finále. Kvůli nouzovému stavu byla soutěž dlouho odkládána 

a nemohlo se uskutečnit společné losování vítěze. Nakonec bylo zvoleno alternativní řešení 

natočení losování vítěze na video. Samotné natáčení již proběhlo a nyní se finalizuje konečná 

podoba videa.  

Jednou z podaktivit projektu MAP II je Kompetence pro trh práce. V této podaktivitě byly 

realizovány exkurze pro školy do zapojených firem, podniků a organizací. Vytvořila se brožura 

„Kariérové poradenství na Broumovsku“, kde je mapa a bližší informace o jednotlivých firmách 

a dalším výstupem byly také pracovních listy přímo navazující na zapojené organizace. Nyní 

nejsou exkurze ve firmách možné kvůli koronavirové pandemii, a proto realizační tým přišel 

s jiným řešením. Ve spolupráci s paní Křišťálovou, která bude nyní nově pracovat v projektu 

MAP II na základě DPP, budou osloveny stávající firmy + další firmy z území, které budou mít 

o aktivitu zájem. V každé firmě se natočí záběry vybraného povolání a zpracují se do krátkého 

videa (1 firma = 1 video). Zároveň se aktualizuje brožura „Kariérové poradenství na 

Broumovsku“ a také brožura „Kam se podívat se třídou aneb Vzdělávání na Broumovsku jinak“, 

pokud firma/organizace nabízí aktivity pro děti a žáky.  

Školy byly osloveny s vyplněním dotazníku, který nám pomůže zhodnotit dosavadní průběh a 

úspěšnost projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II (MAP II). Na základě 

odpovědí bychom rádi zjistili, co se podařilo, co ne a jakým směrem se máme ubírat při tvorbě 

navazujícího projektu MAP III. 

Usnesení:  

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

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

a) DPP v projektu MAP II 

 Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS DPP s Renatou Kolářovou, Hanou Buchtovou, 

Josefem Palhounem a Evou Hejnišovou za práce spojené podporou čtenářské gramotnosti a 

regionální identity. Dále pak s Janem Machkem za práce podíl na tvorbě výsledků a výstupů 

projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II. A DPP s Veronikou Křišťálovou za práce spojené 

s podporou kompetencí pro trh práce.                                                                                   

Všechny DPP jsou uzavřeny na dobu určitou, do 31. 12 2021 a jsou ve výši 160,- Kč/hodinu. 

Usnesení: 

Rada MAS schvaluje uzavření DPP s Renatou Kolářovou, Hanou Buchtovou, Josefem 

Palhounem, Evou Hejnišovou, Janem Machkem a Veronikou Křišťálovou dle předlohy.    

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

b) Finanční dary  

MAS Broumovsko+ uzavřela smlouvy na finanční dary s obcemi Adršpach, Božanov, 

Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov, Vernéřovice a 

s městy Meziměstí, Teplice nad Metují. Finanční dary budou využity na realizaci Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí finančních darů od obcí Adršpach, 

Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, 

Šonov, Vernéřovice a od měst Meziměstí, Teplice nad Metují. 

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

  

Zasedání Rady bylo ukončeno v 14:50.  

Příští zasedání Rady bude upřesněno. 

 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

Ověřila: HOBRA-Školník, s. r. o., 

zastoupená Mgr. Petrem Osobou 
Dne: 14. 4. 2021 Podepsáno 
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