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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:  

- 

 

Hosté:  

- 

  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 1/2021 

Datum a čas zahájení 

zasedání 
13. 1. 2021, 11:00 

Datum a čas ukončení 

zasedání 
15. 1. 2021, 14:00 

Forma konání  Per rollam 
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Zahájení 

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

rozesláním podkladů a pokynů k hlasování formou per rollam. Rada MAS Broumovsko+, z. s. 

byla svolána v souladu se Stanovami MAS.  

 

Program zasedání  

1) Zpráva o plnění integrované strategie č. 9 

2) Změna SCLLD č. 14 – úprava finančního plánu IROP a přesun zbývající alokace 

3) Různé 

Usnesení: 

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

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

 

1) Zpráva o plnění integrované strategie č. 9 

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 

integrované strategie č. 9 za období 1. 7. 2020-31. 12. 2020 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. 9 dle 

předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek ze 

strany MMR. 

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

2) Změna SCLLD č. 14 – úprava finančního plánu IROP a přesun 

zbývající alokace 

Změna finančního plánu IROP je předložena z důvodu požadavku MPIN předložit žádost o 

změnu v případě nedodržení finančního plánu SCLLD. K nedodržení finančního plánu IROP 

došlo zejména z důvodu aktuálních informací z projektů vybraných z výzev MAS. 

Dále je v rámci předkládané změny SCLLD navrhováno sloučení aktuální zbývající alokace IROP 

pod opatření 1.2 Doprava. Po sloučení zbývající alokace IROP do opatření 1.2 Doprava bude 
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MAS splňovat podmínku minimální částky 500 000 Kč pro vyhlášení výzvy. Případné vyhlášení 

výzvy bude projednáno po zjištění zájmu ze strany potenciálních žadatelů.  

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje žádost o změnu SCLLD č. 14 dle předloženého 

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

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

3) Různé 

1) MAS Broumovsko+, z. s. je z důvodu nemožnosti schválení rozpočtu pro rok 2021 na Valné 

hromadě od 1. 1. 2021 v situaci, že kancelář MAS hradí jen nejnutnější náklady související 

se zabezpečením chodu kanceláře MAS.  

Usnesení: 

Rada MAS bere na vědomí informace kanceláře o současném hospodaření MAS v režimu 

úhrad nejnutnějších nákladů souvisejících se zabezpečením činností MAS, a to do doby 

schválení rozpočtu MAS pro rok 2021 na Valné hromadě, jejíž konání bylo od podzimu 

2020 dosud odloženo důsledkem dlouhodobé nepříznivé epidemiologické situace a 

přijatých vládních a krizových opatření.  

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

2) Zaměstnankyně MAS Mgr. Hana Colby změnila číslo účtu, které se musí změnit v její 

pracovní smlouvě. Kancelář MAS udělala k její PS dodatek č. 4 s novým číslem účtu. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje dodatek č. 4 k pracovní smlouvě Mgr. Hany 

Colby dle předloženého vzoru. 

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

 

Zasedání Rady per rollam bylo ukončeno 15. 1. 2021 ve 14:00.  

Příští zasedání Rady se uskuteční v průběhu února 2021. 

 

 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

Dne: 15. 1. 2021 Podepsáno 
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