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Identifikace zasedání Valné hromady MAS  

Číslo zasedání Valné hromady 1/2021 

Datum a čas zahájení 

hlasování 
24. 3. 2021, 8:00 

Datum a čas ukončení 

hlasování 
31. 3. 2021, 16:00 

Způsob hlasování per rollam 

Kontrola – veřejný sektor a zájmové skupiny 

Počet členů MAS 53    

Počet přítomných 

členů MAS 
49 

% přítomných 

členů 
92,45 % Správně 

Počet přítomných – 

veřejný sektor 
14 

% veřejného 

sektoru 
28,57 % Správně 

Počet přítomných - 

zájm. skupina 1 
13 

% zájm. 

skupiny 1 
26,53 % Správně 

Počet přítomných - 

zájm. skupina 2 
6 

% zájm. 

skupiny 2 
12,24 % Správně 

Počet přítomných - 

zájm. skupina 3 
7 

% zájm. 

skupiny 3 
14,29 % Správně 

Počet přítomných - 

zájm. skupina 4 
9 

% zájm. 

skupiny 4 
18,37 % Správně 

Počet přítomných - 

zájm. skupina 5 
14 

% zájm. 

skupiny 5 
28,57 % Správně 

Kontrola Správně 
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Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána Radou MAS pozvánkou a podklady, které 

byly rozeslány elektronicky všem členům dne 24. 3. 2021. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na 

webových stránkách MAS. Hlasování Valné hromady proběhlo korespondenční formou na 

základě platnosti novely zákona č. 191/2020 Sb. a doporučení Řídícího orgánu MMR – 

v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Na základě údajů v prezenční listině (dle zaslaných odpovědí na e-mail ze dne 24. 3. 2021) 

byla konstatována usnášeníschopnost Valné hromady. Z celkových 53 členů hlasovalo 49 

členů. Zbývající 4 členové nezaslali svou vůli k jednotlivým usnesením v uvedeném termínu, 

proto platí, že hlasovali proti.  

 

Valné hromadě byl zaslán následující program zasedání: 

1) Hospodaření spolku k 31. 12. 2020 

2) Návrh rozpočtu spolku na rok 2021 

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+  

pro období 2021-2027 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program zasedání dle předlohy. 

Hlasování: pro: 49   proti: 4   zdržel se: 0 

 

Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou Mgr. Kristýnu Jagošovou.  

Hlasování: pro: 49   proti: 4   zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena DDM Ulita Broumov, 

zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu DDM Ulitu Broumov, 

zastoupenou Bc. Miroslavem Frömmelem. 

Hlasování: pro: 49   proti: 4   zdržel se: 0 
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1) Hospodaření spolku k 31. 12. 2020 

Členům MAS byl v podkladech na Valnou hromadu zaslán přehled příjmů a výdajů ke konci 

roku 2020. 

V hospodaření MAS za rok 2020 došlo k úsporám finančních prostředků ve výši cca 930 000 

Kč, z důvodu neuskutečnění některých aktivit/seminářů/akcí. Jednalo se hlavně o položky 

osobní náklady 487 000 Kč, cestovné a pohonné hmoty 33 000 Kč, pořízení materiálu 42 000 

Kč, nákup služeb 368 000 Kč.  

Příjmová část hospodaření roku 2020 kopíruje výdaje.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku 

k 31. 12. 2020 v položkovém členění dle předlohy. 

Hlasování: pro: 49 proti: 4   zdržel se: 0 

2) Návrh rozpočtu spolku na rok 2021 

Valné hromadě byl ke schválení předložen také návrh rozpočtu pro rok 2021 ve výši 

4 072 000 Kč.  

Nadále pokračuje čerpání schválených projektů SCLLD a MAP II. Výdaje i příjmy jsou 

naplánované ve stejné výši, rozpočet bude vyrovnaný. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje rozpočet MAS Broumovsko+, 

z. s. na rok 2021 dle předlohy.  

Hlasování: pro: 49   proti: 4   zdržel se: 0 

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Broumovsko+ pro období 2021-2027 

Členům MAS byla rozeslána Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro programové období 2021-2027 (SCLLD21+), jež je základním dokumentem pro fungování 

MAS v novém období. Společně se SCLLD21+ byla zaslána průvodní prezentace, která stručně 

vysvětluje důležitost tohoto dokumentu, kdo se účastnil jeho tvorby a zároveň to, jak je celý 

koncipován a jaké jsou jeho nejdůležitější části. 

Změny v Koncepční části SCLLD21+ budou prováděny zejména v průběhu schvalovacího 

procesu. Tyto změny schvaluje Rada a Valná hromada o nich bude informována na následujícím 

zasedání. 
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Na Koncepční část SCLLD21+ budou navazovat tzv. Akční plány, které lze přirovnat ke 

stávajícím Programovým rámcům současné SCLLD 2014-2020. Jednotlivé Akční plány se budou 

vztahovat ke konkrétnímu Operačnímu programu, který bude MAS administrovat. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Koncepční část Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 dle předlohy a pověřuje Kancelář MAS 

jejím předložením řídícímu orgánu (MMR) v rámci schvalovacího procesu, včetně 

předložení případných změn. 

Hlasování: pro: 49   proti: 4   zdržel se: 0 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Radu MAS provádět změny 

Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

dle aktuální potřeby nebo dle případných připomínek řídícího orgánu (MMR). 

Hlasování: pro: 49   proti: 4   zdržel se: 0 

Hlasování Valné hromady bylo ukončeno v 16:00.  

Termín příštího zasedání Valné hromady MAS bude upřesněn.  

Doklady projevu vůle členů MAS u jednotlivých bodů hlasování jsou uchovány v kanceláři 

MAS. 

 

 

 

 

Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem,  

Předseda MAS Broumovsko+, z. s. 

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová Dne: 1. 4. 2021 Podepsáno 

Zápis ověřila: DDM Ulita Broumov, 

zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem 
Dne: 6. 4. 2021  Podepsáno 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/

