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Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.
Identifikace zasedání Valné hromady MAS
Číslo zasedání Valné hromady

3/2021

Datum zasedání

25. 11. 2021

Čas zahájení zasedání

15:30
konferenční sál IC Broumovsko, Mírové

Místo konání

náměstí 105, 550 01 Broumov

Přítomni: dle prezenční listiny.
Hosté: dle prezenční listiny.
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Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne
11. 11. 2021. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou
byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům zasedání.
Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS – Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem
Grusmanem, který úvodem konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových
52 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 28 členů).
Valné hromadě byl předložen následující program zasedání:
1)

Hospodaření spolku k 31. 10. 2021 a výhled do konce roku 2021

2)

Návrh rozpočtu spolku na rok 2022

3)

Přijetí úvěru

4)

Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
a. Aktuální informace o realizaci SCLLD
b. Příprava nového období 2021-2027

5)

Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II, projekt MAP III

6)

Různé

Mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by vznesl návrh na změnu bodů, proto přešel Předseda MAS
k hlasování o předloženém programu.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program zasedání dle předlohy.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0
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Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová. Jiný
návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou Mgr. Kristýnu Jagošovou.
Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 1
Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena obec Božanov, zastoupená
Karlem Rejchrtem. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Božanov,
zastoupenou Karlem Rejchrtem.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 1

1) Hospodaření spolku k 31. 10. 2021 a výhled do konce roku 2021
Účetní MAS, představila údaje z tabulky Výdajů, která obsahuje schválený Rozpočet na rok
2021, výdaje k 31. 10. 2021, předpokládané výdaje do konce roku 2021 a celkové
předpokládané výdaje za rok 2021.
V celkovém hospodaření za rok 2021 očekáváme, že se výdaje navýší o 110 000 Kč, což je nárůst
cca do 3 % celkového rozpočtu MAS za rok 2021.
V hospodaření za rok 2021 dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými
položkami, tak jak je v průběhu roku potřeba.
Příjmy byly představeny následně po tabulce Výdajů. V příjmové části hospodaření roku 2021
bylo navrženo navýšení ve stejné výši jako u výdajů, aby byl rozpočet vyrovnaný.
Hospodaření spolku bylo projednáno na zasedání Rady MAS dne 9. 11. 2021.
Mgr. Ringel vznesl dotaz k tomu, jakou částku tvoří dopravní hřiště, které bylo pro školy
pořízeno. Paní Rusinová uvedla přibližnou částku.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku
k 31. 10. 2021 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31. 12. 2021 v položkovém
členění dle předlohy.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Návrh rozpočtu spolku na rok 2022
Účetní MAS podala informace k návrhu rozpočtu MAS na rok 2022. V předložené tabulce byly
zvlášť představeny výdaje spojené s projektem SCLLD a projektem MAP III. Návrh rozpočtu
spolku na rok 2022 je nižší než v roce 2021. Bude se pokračovat v čerpání projektu SCLLD a
nově budeme čerpat finanční prostředky na projekt MAP III.
Rada MAS se na svém listopadovém zasedání návrhem rozpočtu zabývala a doporučila jej Valné
hromadě ke schválení.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje návrh rozpočtu MAS Broumovsko+, z.
s. na rok 2022 dle předlohy.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0

3) Přijetí úvěru
Projekt MAP III pod názvem „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III“ musíme v letech
2022-2023 předfinancovat úvěrem. Úvěr bude ve výši 1 200 000 Kč, období čerpání bude od
01. 01. 2022 do 31. 01. 2023, splácení bude do 31. 12. 2023. Úvěrové sazby budou dle nabídky
od České spořitelny, tj. referenční sazba banky bude 1-měsíční PRIBOR 1,69 % p. a. a úroková
sazba bude 1-měsíční PRIBOR 2,86 % p. a.
Předseda vyzval přítomné, aby položili dotazy k tomuto bodu programu. Dotaz položil Mgr.
Ringel, který se zajímal o to, zda by nebylo vhodnější částku rozpočtu za bankovní poplatky
navýšit vzhledem k aktuální situaci spojené se zvyšováním úrokových sazeb. Paní Rusinová
odpověděla, že částka by měla být stanovena adekvátně – je navýšena oproti roku 2021 a další
skutečnost, která odpovídá tomu, že by bankovní poplatky neměly stanovenou částku převýšit,
tak je čerpání úvěru. S čerpáním se začne od nového roku na dobu přibližně 6 měsíců. Následně
již nebude nutné čerpat, protože budou zaslány finanční prostředky z MŠMT a úvěr bude
pozastaven.
Další dotaz položil pan Rejchrt, kterého zajímalo, co vše se skrývá pod položkou poradenství.
Paní Rusinová uvedla příklady výdajů, které pod to zařazuje.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s.
až do výše 1 200 000,- Kč na financování projektu pod názvem „Místní akční plán
vzdělávání na Broumovsku III“ se splatností do 31. 12. 2023. Peněžité závazky vzniklé na
základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou
pohledávek k běžnému účtu, které MAS Broumovsko+, z. s. vede u České spořitelny, a. s.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0
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Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Předsedu spolku, obec Šonov
zastoupenou Bc. Vladimírem Grusmanem, sjednáním podmínek úvěru a podpisem
úvěrové dokumentace.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0

4) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
a. Aktuální informace o realizaci SCLLD
Mgr. Jagošová a Bc. Sedláčková představily členům zajímavosti spojené s postupem realizace
Strategie MAS.
Uvedeny byly počty výzev a projektů ve formátu:
•

Celkový počet vyhlášených výzev,

•

počet úspěšných výzev,

•

počet předložených projektů,

•

počet podpořených projektů,

•

počet aktuálně dokončených projektů,

•

počet projektů, které byly staženy žadatelem.

Zmínka také patřila tomu nej z administrace výzev a projektů – nejdražší projekt, nejlevnější
projekt, výzva s největším počtem žádostí, nejúspěšnější žadatel.
Dále Mgr. Jagošová informovala o stále probíhající metodické podpoře škol při realizaci
projektů šablon. Pro zajímavost byly členům představeny celkové částky za projekty šablon –
šablony I 5 562 335 Kč, šablony II 12 129 794 Kč, šablony III 4 757 946 Kč. Zjednodušené
projekty škol tedy do území přinesly více než 22, 4 mil. Kč.
S prvním dotazem se po představení aktuálních informací přihlásil Mgr. Ringel. Zeptal se, když
je u projektu SCLLD způsobilých pouze 95 %, z čeho se hradí zbylých 5 %. Zároveň zmínil, že
by mohlo být zajímavé udělat finanční porovnání, kolik peněz MAS do území přinesla
v návaznosti na režijní náklady kanceláře v daném období, s rozdělením na 5% spoluúčast MAS.
Žadatelé v minulosti přispívali na chod MAS (určitým % z dotace). Mgr. Jagošová uvedla, že
příspěvky žadatelů byly zavedeny a časem se od toho upustilo. Mgr. Jagošovou doplnila
s bližšími informacemi Ing. Blažková a paní Rusinová. Mgr. Jagošová následně reagovala na
dotaz k projektu režií SCLLD a zmínila, jakým způsobem funguje financování MAS a upřesnila,
že počet podpořených projektů za období 2014-2020 není vázaný na míru podpory od MMR.
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Dále se ke slovu přihlásil Bc. Frömmel, zastupující DDM Ulitu Broumov a zmínil a informace
týkající se šablon, které má v průměru z celé ČR. Uvedl, že naše MAS se zapojenými subjekty
dobře spolupracuje a opravdu při realizaci projektů šablon pomáhá.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu
realizace Strategie CLLD.
Hlasování: pro: 28

proti: 0 zdržel se: 0

b. Příprava nového období 2021-2027
Manažerky MAS Mgr. Jagošová a Bc. Sedláčková dále stručně okomentovaly přípravu nového
programového období 2021-2027.
MAS má již od července letošního roku schválenou koncepční část nové Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje. Na koncepční část dále navazují tzv. akční plány, na kterých se nyní
pracuje v závislosti na informacích od jednotlivých operačních programů. Jak bylo avizováno,
MAS bude pro období 2021-2027 přecházet na nový monitorovacím systému MS21+, resp.
ISKP21+. Nyní se jedná pouze o formální překlopení ze starého do nového systému, ale
zmíněné akční plány budou podávány a kontrolovány v novém systému již nejen formálně, ale
také věcně.
Financování MAS v novém období bude zajištěno z Operačního programu Technická pomoc
(OPTP). Kancelář bude zpracovávat projekt vždy na dva roky (2023-2024, 2025-2026, 20272028) a v případě, že v rámci jednoho projektu uspoří přidělené finanční prostředky, budou
převedeny do projektu následujícího. Pro srovnání se současným stavem bylo uvedeno, že jsou
současné režijní náklady financovány Ministerstvem pro místní rozvoj, a to formou jednoho
projektu na celé období. Finanční podporu na režijní náklady z OPTP bude možné využít na
náplň práce spojenou se všemi OP kromě OPZ+, ty budou hrazeny jinou formou. To mimo jiné
znamená, že pokud nebudeme realizovat OPZ+, přijdeme pravděpodobně v naší MAS o část
úvazku.
V novém období může MAS realizovat až pět operačních programů. Jedná se o Společnou
zemědělskou

politiku

(SZP),

Operační

program

Technologie

a

aplikace

pro

konkurenceschopnost (OPTAK), Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+), Integrovaný
regionální operační program (IROP) a Operační program Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP).
Tvorba akčního plánu pro SZP a jeho samotná realizace bude výrazně opožděna oproti
ostatním operačním programům. Stane se tak vlivem tzv. přechodného období, do kterého
současné PRV (Program rozvoje venkova) vstupuje. V rámci přechodného období získala naše
MAS navýšení stávající alokace o 3 696 000 Kč. Kancelář nyní pracuje na žádosti o změnu,
abychom mohli v příštím roce vyhlásit novou výzvu na podporu dalších projektů PRV.
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Informace o OPTAK se od poslední Valné hromady MAS příliš nezměnily. Prozatím se zdá, že
v prvních letech nového období bude OPTAK realizovat jen vybraný počet MAS. Konkrétní
pravidla pro jejich zapojení budou teprve definována. Jednou z možných variant pro výběr MAS
je počet malých a středních podniků na daném území.
Informace o realizaci OPŽP v novém období se nijak nezměnily od posledního zasedání Valné
hromady. To znamená, že MAS nejspíše budou mít příležitost v příštím období realizovat OPŽP,
ale pouze s velmi omezenou finanční alokací v rámci problematiky (specifického cíle 1.1)
podpory energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Jedná se o komplexní
rekonstrukce či výstavby veřejných budov řešící snížení energetické náročnosti, využití
obnovitelných zdrojů energie a současně opatření ke zvýšení kvality vnitřního prostřední, či
adaptability na změnu klimatu. Konkrétní podmínky prozatím neznáme.
OPZ+ je v novém období pro MAS velkou výzvou. Jak již bylo řečeno na červnové Valné
hromadě, bude realizace OPZ+ probíhat formou vlastního projektu MAS. Forma projektu lze
připodobnit k našemu stávajícímu projektu MAP II. Na základě ohlasů z území budou
realizovány aktivity, které přispějí k posílení soběstačnosti venkova a práci s komunitou. Projekt
se bude skládat z přímých nákladů (osobní náklady) a 40 % paušálu. V průběhu Programového
období 2021-2027 by měly být realizovány 2 takovéto projekty. Alokace, které je možné na oba
projekty dosáhnout, činí 6-10 000 000 Kč (v závislosti na velikosti projektu). Financování
projektů je ve výši 100 %, MAS tedy nemá žádnou spoluúčast. První z těchto projektů by měl
být realizován od roku 2023. Povinnou pozicí v projektu bude koordinátor, což může být
zároveň projektový manažer – úvazky pro kancelář.
V tuto chvíli probíhají individuální rozhovory s relevantním aktéry ze sociální oblasti k přípravě
možných aktivit. Projekt by měl být odevzdán v polovině příštího roku společně s akčním
plánem pro OPZ+. Oba dokumenty musí být vzájemně provázány. Akční plán by měl být
přehledem toho, o co je v území zájem a projekt se následně zaměří na nejširší možné množství
požadovaných aktivit.
Po představení podoby projektu OPZ+ pro nové programové období vyzvala Mgr. Jagošová
přítomné členy k pokládání dotazů k představeným informacím. Nikdo z přítomných dotaz
nepoložil.
IROP je stále nejpřipravenějším operačním programem. Vláda již schválila Programový
dokument, který uvádí konkrétní aktivity, které budou v novém období podporovány. Aktivity
jsou velmi podobné těm v programovém období 2014-2020, jsou tam jen dvě větší změny.
Novými podporovanými aktivitami jsou veřejná prostranství a cestovní ruch. První výzvy by
měly být vyhlašovány v 1. polovině roku 2022.
Dne 11. října 2021 byl potenciálním žadatelům zaslán dotazovací e-mail, zda bude v našem
území zájem o podporu z IROP. Jak je již zvykem, zpětná vazba nebyla úplně bohatá. Bc.
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Sedláčková zdůraznila, že pokud nebudeme mít zpětnou vazbu, tzn. nebudeme znát projektové
záměry v území, může se pak stát, že aktivita, v rámci které by chtěl jednou někdo čerpat
podporu, nebude vybrána a v tu chvíli už nemůže dotyčný čerpat finanční prostředky na svůj
projekt. Vzhledem k tomu, že přišla skutečně chudá zpětná vazba, pošle Bc. Sedláčková
zmíněný e-mail v blízké době znovu, tentokrát všem členům MAS. Členové MAS byli požádáni
o spolupráci.
Ing. Jirka, zastupující obec Martínkovice upozornil, že v prezentaci je duplicitní řádek
s podporovanými aktivitami. Dále se k tématu IROP přihlásila Bc. Machková a vznesla dotaz,
zda počítáme s tím, že by skutečně byla první výzva pro projekty MAS z nového IROP vyhlášena
v polovině příštího roku. Bc. Sedláčková odpověděla, že to nedokážeme v tuto chvíli
vyhodnotit, protože první vyhlášená výzvy IROP nemusí nutně podporovat oblast CLLD.
Vzhledem k tomu, že je IROP ze všech operačních programů nejlépe připraven, tak je velmi
pravděpodobné, že výzva pro CLLD bude vyhlášena nejpozději na podzim příštího roku.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o možnosti zapojení
MAS do realizace OPZ+ formou vlastního projektu a ukládá Radě MAS zvážit, po získání
všech relevantních informací včetně prověření zájmů o plánované aktivity v území,
rozhodnutí o případném zahájení prací na přípravě projektové žádosti.
Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o přípravě
programového období 2021-2027.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0

5) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II, projekt
MAP III
Bc. Grusman předal slovo Wilkeové, DiS., která seznámila přítomné s aktuálními informacemi
z projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II.
Od konání poslední Valné hromady se v rámci projektu MAP II uskutečnilo celkem 7 vzdělávací
akcí pro pedagogické pracovníky, vychovatele, asistenty pedagoga, vedoucí pracovníky a další
zájemce z MŠ a ZŠ, rodiče dětí a žáků a širší veřejnost, další 2 jsou do konce projektu plánovány.
Vzdělávací akce se podle aktuální situace uskutečnily osobně nebo v online podobě.
V rámci spolupráce se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov o. p. s. a organizací Post
Bellum z. ú.. se MAS Broumovsko+ z. s. zapojila do projektu „Příběhy našich sousedů“, což je
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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 byly prezentovány dne 30. 9. 2021 v sále Dřevník broumovského kláštera.
V září (15. 9. 2021) jsme uspořádali akci s názvem „Den volného času aneb jak se bavit po
škole“, kde byly v dopoledních hodinách představeny spolky a organizace neformálního
vzdělávání na Broumovsku. Akce byla určena pro děti a žáky mateřských a základních škol, kteří
byli doprovázeni svými pedagogy. Akce se konala v prostorách klášterní zahrady v Broumově,
kde byl kromě hlavního programu i zábavný doprovodný program pro všechny návštěvníky.
Jednou z podaktivit projektu MAP II je Kompetence pro trh práce, která se zaměřuje na
kariérové poradenství. Původně byly pro tuto podaktivitu realizovány exkurze v místních
firmách, ale v návaznosti na stanovená omezení a opatření jsme přišli na jinou formu. U
vybraného počtu místních podnikatelů byla natočena videa představující příslušné povolání.
Celkem se natočilo 11 videí, pro které připravujeme webové stránky, abychom je tam mohli
umístit a dát k dispozici školám.
V průběhu projektu jsme navázali spolupráci s Evou Kroupovou. Na motivy jedné z pohádek
její knihy „Pohádky z broumovského dolíku“ jsme společně s loutkovým divadlem Brum natočili
loutkové divadlo, ke kterému byla následně zpracována čtenářská lekce. Vše bylo poskytnuto
mateřským školám a do 1. a 2. tříd základních škol, aby s tím mohli učitelé pracovat při výuce.
V současné době probíhá tvorba další pohádky ze stejné knihy do podoby maňáskového
divadla. Dále jsme s paní Kroupovou pracovali na hudebních aktivitách, které podporují
regionální identitu. U příležitosti vydání dětského alba a zpěvníku „Písničky z Broumovského
dolíku“ byl na konci června otevřen na Dětském hřišti v Broumově pohádkový park s hravými
kmeny. V rámci MAP II jsme k tomu vytvořili soutěžní kartu, díky které mohly zapojené děti
vyhrát zmíněný zpěvník.
Další aktivitou projektu MAP II je také mentoring nových a začínajících pracovníků škol, která
trvá od září 2019 a byla prodloužena kvůli nouzovému stavu až do listopadu 2021. Aktivita je
zaměřena na podporu profesního rozvoje a zapojilo se průběžně 11 pedagogických pracovníků
z různých škol. Začalo se úvodním workshopem v září 2019 a poté navázala komplexní podpora
zhruba 1x/měsíc, dle domluvy a potřeb pedagogických pracovníků. V prosinci 2020 proběhl
reflektivní workshop, kde jsme se ohlédli za dosavadním průběhem aktivity a konzultovali jsme
zapojení dalších zájemců o aktivitu. Ke konci projektu (v prosinci 2021) je naplánován závěrečný
workshop, kde proběhne zhodnocení celé aktivity.
Probíhají také setkání povinných pracovních skupin (PS), a to dle aktuální situace (osobně,
online či kombinace). Pracovní skupiny se zaměřily na plánování aktivit spolupráce mezi
jednotlivými aktéry ve vzdělávání, členové sdíleli své zkušenosti, fungování a samozřejmě také
reagovali na stále přetrvávající stav ve školách spojený s šířením virového onemocnění COVID-
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19. Jedním z důležitých bodů PS byla potřebná dokumentace projektu MAP II (celková evaluace
realizace projektu, dokument MAP). Mimo jiné byly PS místem pro výměnu zkušeností
a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji
čtenářské/matematické gramotnosti, k rozvoji potenciálu každého žáka a rovnému přístupu ve
vzdělávání.
Odborníkem na oblast čtenářství, ale také další oblasti, kde pracujeme s tématem čtenářské
gramotnosti je Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, která odborně zajišťuje průběh pracovní skupiny
pro čtenářskou gramotnost. Od začátku roku se uskutečnily 3 setkání PS a poslední je
plánováno na konec listopadu.
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové odborně zajišťuje pracovní skupinu
pro matematickou gramotnost a mimo jiné průběžně informuje členy pracovní skupiny
o novinkách v oblasti matematiky. Členové pracovní skupiny se od začátku roku setkali 3x,
poslední jednání je naplánováno na začátek prosince.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti je podpořena odborníkem Mgr. Michalem Tačíkem. PS
pracuje na základě závazné Metodiky rovných příležitostí. Od začátku tohoto roku proběhla 3
setkání PS, poslední je naplánováno na začátek prosince.
Pracovní skupina pro financování se od začátku roku setkala 3x a poslední setkání je plánováno
na prosinec. Činnost pracovní skupiny se stále zaměřuje na hledání cest, jak financovat záměry
uvedené ve Strategickém rámci MAP a dále aktivity, které vzešly z jednání ostatních pracovních
skupin a byly zařazeny do Ročního akčního plánu a Akčního plánu projektu.
MŠMT vyhlásilo v září 2020 výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území, kdy cílem výzvy je
podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání
ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání
včetně organizací neformálního vzdělávání. Zpětná vazba na stávající projekt byla kladná a
ředitelé uvítali možnost pokračovat v navazujícím projektu. Dne 24. 9. 2021 byla kanceláří MAS
podána žádost o podporu a nyní je žádost ve stavu splnění formálních náležitostí a podmínek
přijatelnosti po doplnění.
Předseda MAS vyzval přítomné k položení dotazů. K uvedeným informacím nebyly vzneseny
žádné dotazy.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu
projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II a projektu Místní akční plán
vzdělávání na Broumovsku III.
Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 0
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6) Různé
Předseda vyzval přítomné členy k diskusi a pokládání dotazů.
Předseda poděkoval za dary měst a obcí a také za dotaci z KHK. Členům MAS dále poděkoval
za spolupráci, podporu MAS a v neposlední řadě zmínil také pracovnice kanceláře.
Předseda ukončil zasedání v 16:30.

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová
Zápis ověřila: obec Božanov, zastoupená
Karlem Rejchrtem

Dne: 29. 11. 2021

Podepsáno

Dne: 30. 11. 2021

Podepsáno

obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusman,
Předseda MAS Broumovsko+, z. s.

