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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 5/2021 

Datum a čas zahájení 

zasedání 
28. 5. 2021, 8:00 

Datum a čas ukončení 

zasedání 
31. 5. 2021, 15:00 

Forma hlasování 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) Integrovaný regionální operační program 

2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2020, Zpráva KV 

3) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2020, čerpání úvěrů 

4) Příprava Valné hromady 

5) Aktuální informace o projektu MAP II 

6) Různé 

Usnesení: 

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

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

 

1) Integrovaný regionální operační program 

V návaznosti na skutečnost, že součet zbývajících alokací v opatřeních 1.2 Doprava a 1.3 

Sociální podnikání je 837 645,86 Kč celkových způsobilých výdajů (CZV), plánuje MAS vyhlásit 

výzvu v rámci IROP – 1.2 Doprava. Pro vyhlášení výzvy musí MAS zpracovat změnu 

harmonogramu výzev pro IROP na rok 2021. Změnu harmonogramu výzev schvaluje vedoucí 

pracovník SCLLD, poté bude zaslána na ŘO IROP, a to dne 28. 5. 2021. 

Dle dopisu od řídícího orgánu MMR ze dne 3. 5. 2021 nastala změna pravidel pro vyhlašování 

výzev v IROP. Objevuje se pojem tzv. poslední výzvy MAS, který s sebou váže několik nových 

pravidel pro vyhlašování výzvy. MAS dle nových pravidel plánuje vyhlásit poslední výzvu v IROP. 

MAS nemusí aktualizovat své Interní postupy pro IROP, pokud jsou ty aktuální schváleny 

alespoň dle verze 1.2 Minimální požadavků ŘO IROP k implementaci SCLLD, a to naše MAS 

splňuje. 

Pan Neškudla, projektový manažer žadatele Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, 

požádal dne 17. 5. 2021 o další prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu Pro život 

kostelů Broumovska II, a to o 2 měsíce, tj. do 31. 7. 2021. Důvodem prodloužení realizace je 

nalezení neočekávaného poškození v konstrukci krovu při demontáži střešní krytiny. Poškození 

je natolik rozsáhlé, že není možné ho opravit pouhým otesáním či hloubkovou sanací, ale je 
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nutné přistoupit k postupnému vyřezávání a nahrazení prvkem novým. Dne 17. 5. 2021 MAS 

vydala souhlasné vyjádření k této žádosti o změnu. 

Usnesení:  

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

Integrovaného regionálního operačnímu programu. 

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

 

2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2020, Zpráva KV 

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. Na začátku je úvodní slovo předsedy MAS, následuje 

seznam partnerů a orgánů MAS, popis realizace SCLLD MAS Broumovsko+, MAP II vzdělávání 

na Broumovsku, finanční zpráva a hospodářský výsledek, Zpráva Kontrolního výboru, externí 

audit účetní závěrky. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní 

údaje. 

Kontrolní výbor dne 13. 5. 2020 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2020 a ve své Zprávě 

doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.  

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti za rok 

2020. 

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

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2020 

spolu s Vyjádřením účetní spolku dle předlohy. 

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

 

3) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2020, čerpání úvěrů 

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2020 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) 

a hospodářský výsledek za rok 2020.  

Výsledek hospodaření spolku za rok 2020 skončil ziskem 2 109 Kč. Peníze budou použity jako 

spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčast. 

Kontrolní výbor dne 13. 5. 2020 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2020 a doporučil ve 

své Zprávě Valné hromadě schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2020. 

Úvěr SCLLD, který je splatný 31. 12. 2024, byl k 31. 12. 2020 čerpán ve výši 56 074,29 Kč.  

Úvěr MAP v roce 2020 nebyl čerpán.  
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Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za 

rok 2020 dle předlohy. 

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

 

Rada MAS doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2020. 

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

 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů. 

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

 

4) Příprava Valné hromady 

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na čtvrtek 17. 6. 2020 od 15:30 hodin 

s následujícím programem: 

1) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

2) Příprava nového období 2021-2027 

3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2020, Zpráva KV 

4) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2020, čerpání úvěrů 

5) Volba členů Výběrové komise 

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II 

7) Různé 

Usnesení: 

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

termín – 17. 6. 2020 od 15:30 hod.  

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

 

5) Aktuální informace o projektu MAP II 

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

vzdělávací akce, pracovní skupiny apod. fungují v on-line prostoru, ale už se začínají plánovat i 

osobní setkání.   

Dne 29. 4. 2021 se uskutečnil seminář „Komunikace pro učitele“, zaměřený na řešení konfliktů 

při komunikaci s rodiči. Téhož dne se uskutečnila beseda „Komunikace rodičů a školy“, která 

byla na obdobné téma, ale tentokrát určena pro rodiče a veřejnost. Seminář i besedu vedl v 

roli lektora pan David Čáp, psycholog a odborník na řešení konfliktních situací. 
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Od začátku března probíhají workshopy pro žáky základních škol ve spolupráci s Maiwaldovou 

akademií, která na těchto workshopech spolupracuje také s Post Bellum. Jedná se o 3 různé 

workshopy, které pomáháme z projektu MAP II realizovat: 

- „Jak zní svět“ – jedná se o zvukomalebný workshop, inspirovaný knihou Jak zní svět od 

Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a her. Tento 

workshop je vhodný pro žáky 1. – 4. tříd ZŠ.  

- „Tak tohle neprojde“ – zážitkový workshop z prostředí tvůrců nelegálního samizdatu z 

osmdesátých let, který je adaptován na online formu. Určen je žákům z II. stupně ZŠ.  

- „Lidská práva – chraňme je!“ – workshop pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol, kde 

se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím 

příběhů pamětníků totalit dvacátého století.  

Zhruba od začátku tohoto roku se postupně rozběhla aktivita, která byla domlouvána již 

v minulém roce s paní Semerákovou ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a se 

zástupci z organizace Post Bellum. Jedná se o spolupráci na projektu „Příběhy našich sousedů“, 

což je vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd, kteří mají za úkol pod vedením svého učitele a za 

podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat 

fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž 

či dokument. Výstupy by měly být prezentovány v průběhu června. K této aktivitě je třeba 

schválit Memorandum o spolupráci mezi: MAS Broumovsko+, z. s. a Post Bellum z. ú.. 

Dne 25. 5. 2021 se uskutečnil Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují III. Akce 

byla zaměřena na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti a byla určena pro 

předškoláky z MŠ. Připraveno bylo 5 stanovišť s různými aktivitami, kde se skupinky střídaly po 

20 minutách. O každou skupinu předškolních dětí pečoval žák II. stupně ZŠ Teplice nad Metují, 

který byl zároveň průvodcem po jednotlivých stanovištích. Tato akce byla uskutečněna již 

dvakrát v roce 2019 a záměrem bylo ji opakovat, aby se za jeden školní rok prostřídaly všechny 

MŠ v území se svými předškoláky, což muselo být kvůli nouzovému stavu přesunuto. Nyní, aby 

se dostalo na zbylé MŠ, se uskuteční opakování této akce dne 22. 6. 2021.   

K soutěži Čtenářské bingo bylo finalizováno a zveřejněno video s losováním vítěze na youtube 

kanálu MASky. Toto video bylo zasláno do knihoven, školám, jejichž žáci se soutěže zúčastnili 

a dále zveřejněno na facebookové stránce MAP II. Nyní se připravuje odměna pro výherce.  

Na dubnovém jednání Rady byla představena aktivita spolupráce s loutkovým divadlem Brum 

a paní Kroupovou, kdy byla přetvořena jedna pohádka z knihy „Pohádky z broumovského 

dolíku“ do podoby loutkového představení. Představení loutkového divadla bylo natočeno a 

toto video už má finální podobu. Nyní pracují manželé Slavíkovi na čtenářské lekci a pracovních 

listech k tomuto videu. Dále s nimi bude spolupracovat paní Černohousová na grafickém 

doplnění.  
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V podaktivitě Kompetence pro trh práce, která je součástí projektu MAP II, jsou nyní oslovovány 

firmy z území ohledně natočení záběrů vybraného povolání. Tyto záběry budou zpracovány do 

krátkého videa, což zajistí kameraman pan Bartoň, se kterým byla uzavřena DPP na posledním 

jednání Rady. Další DPP, která bude uzavřena, je s panem Novákem, který propůjčí hlas na 

moderování videí.   

Usnesení:  

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

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

 

6) Různé 

a) DPP v projektu MAP II 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS DPP s Mgr. Kateřinou Šrůtkovou za práce 

spojené s podporou čtenářské gramotnosti a regionální identity. Dále pak s Pavlem Novákem 

za práce spojené s podporou kompetencí pro trh práce – kariérové poradenství, DPP s Hanou 

Hrubou a DPP s Mgr. Radimem Válkym za práce spojené se zajištěním organizační podpory 

implementačních aktivit MAP II. 

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 Mgr. Kateřinou Šrůtkovou, Pavlem Novákem, Hanou 

Hrubou a Mgr. Radimem Válkym dle předlohy.   

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

b) Přijetí nových členů MAS 

Radě MAS byly předloženy přihlášky ke členství v MAS Lenky Wilkeové, DiS. a Ondřeje Čečetky, 

kteří vstupují jako fyzické osoby. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Lenky Wilkeové, DiS. za člena MAS 

Broumovsko+, z. s. 

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Ondřeje Čečetky za člena MAS 

Broumovsko+, z. s. 

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

c) Program rozvoje venkova – navýšení alokace 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU vstupuje PRV pro období 2014-2020 

do dvouletého přechodného období. PRV má v tomto období povinnost přidělit 5 % z rozpočtu 
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pro LEADER. Ministerstvo zemědělství tak předběžně rozdělilo alokaci mezi všechny MAS. 

Stanovená alokace pro přechodné období musí být využita na realizaci stávající SCLLD 2014-

2020. Výše alokace, která byla stanovena pro naši MAS činí 3 696 000 Kč. Tato částka byla 

vypočtena na základě rozlohy a počtu obyvatel území MAS (stejně jako na počátku stávajícího 

období) v poměru 3:1 (75 % dle rozlohy a 25 % dle počtu obyvatel). Pro navýšení alokace je 

nezbytné vyjádřit souhlasné stanovisko do 20. 6. 2021 prostřednictvím datové schránky zpět 

Ministerstvu zemědělství, které po získání informací od oslovených MAS může původně 

přidělenou alokaci přepočítat a mírně ji navýšit. Následně MAS obdrží Dodatek k Akceptačnímu 

dopisu s navýšením částky a zpracuje změnu SCLLD včetně finančního a indikátorového plánu 

s ohledem na navýšené finanční prostředky.  

Na základě animačních aktivit kanceláře MAS a komunikace s potencionálními žadateli lze 

předpokládat vyčerpání přidělené částky na přechodné období. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. souhlasí s navýšením celé nabízené alokace pro Program 

rozvoje venkova na přechodné období. 

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

d) Memorandum o spolupráci mezi MAS Broumovsko+ z. s. a Post Bellum z. ú. 

k projektu Příběhy našich sousedů  

Radě MAS bylo předloženo Memorandum o spolupráci, kde účelem tohoto memoranda je 

vyjádření podpory ze strany MAS Broumovsko+ vzdělávacímu projektu Příběhy našich sousedů 

neziskové organizace Post Bellum. Spolupráce zahrnuje finanční podporu od MAS na mzdové 

náklady 2 zapojených učitelů do tohoto projektu z území Broumovska, podporu slavnostní 

prezentace projektu a vzájemnou propagaci.  

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Memorandum o spolupráci mezi MAS 

Broumovsko+, z. s. a Post Bellum z. ú. 

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

 

Zasedání Rady per rollam bylo ukončeno 31. 5. 2021 v 15:00.  

Příští zasedání Rady se uskuteční 17. 6. 2021 od 17:30. 

 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

Dne: 31. 5. 2021 Podepsáno 
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