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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. 

 

Omluveni: 

Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou, obec Martínkovice, 

zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou 

 

Hosté:  

Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Bc. Dominika Sedláčková, Lenka Wilkeová, DiS.  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 2/2022 

Datum zasedání 10. 2. 2022 

Čas zahájení zasedání 14:30 

Místo konání  
sál Kreslírna broumovského kláštera, 

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: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Program zasedání  

1) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD 

a) Strategie CLLD 2014-2020 

b) Příprava nového období 2021-2027 – Operační program Zaměstnanost+ 

2) Různé 

Usnesení: 

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

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

 

Volba ověřovatele 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Eva Blažková, MPA. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelkou zápisu Ing. Evu Blažkovou, MPA. 

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

1) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD 

a) Strategie CLLD 2014-2020 

Kancelář MAS informovala přítomné členy o aktuálním dění v rámci realizace stávající 

Strategie. V úterý 1. 2. 2022 byla schválena Zpráva o plnění integrované strategie č. 11, kterou 

kancelář zpracovává vždy 1x za šest měsíců.  

Dále kancelář pracuje na přípravě výzvy z Programu rozvoje venkova, jejíž vyhlášení je 

předběžně plánováno na březen/duben. Součástí příprav k jejímu vyhlášení je aktualizace 

interních postupů a úprava preferenčních kritérií, podle kterých hodnotí Výběrová komise 
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přijaté projekty. Manažerka MAS pro PRV v této souvislosti předložila členům Rady návrh na 

úpravu preferenčních kritérií Fichí 1 – Investice do nezemědělských podniků, Fiche 2 – 

Investice do zemědělských podniků, Fiche 6 – Investice do lesnických technologií a Fiche 8 – 

Podpora venkovských oblastí. K projednání návrhu aktualizace preferenčních kritérií se v říjnu 

2021 sešla pracovní skupina (členové Výběrové komise). V návrhu aktualizace uvedených Fichí 

je zahrnuta především změna bodových hladin a nahrazení kritéria Realizace a/nebo využití 

předmětu projektu na více katastrálních územích a Projednání záměru projektu s obyvateli za 

kritéria Propagace MAS Broumovsko+ a Prvožadatel. Všechny navrhované změny byly 

předem konzultovány se zástupci CP SZIF, kteří je po projednání Radou MAS budou 

schvalovat. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu preferenčních kritérií Fichí 1, 2, 6 a 8 

dle předlohy a pověřuje manažerku MAS pro PRV k odeslání nového znění ke schválení 

Řídícímu orgánu a zapracování případných připomínek. 

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

b) Příprava nového období 2021-2027 – Operační program Zaměstnanost+ 

V listopadu minulého roku byla na Valné hromadě podrobněji prezentována informace o 

zapojení MAS do realizace OPZ+ v novém období. Členové Valné hromady vzali na vědomí 

možnost zapojit se do OPZ+ formou vlastního projektu a uložili Radě, aby po získání 

informací z území případně rozhodla o konceptu projektu a pověřila kancelář MAS přípravou 

projektové žádosti. V návaznosti na výše uvedené informace animovaly pracovnice kanceláře 

MAS území a setkávaly se s relevantními aktéry v sociální oblasti a se zástupci obcí. Popis 

aktivit, které vzešly z těchto setkání, byl členům Rady zaslán společně s pozvánkou. Zaslaný 

popis zahrnoval také základní informace o zpracování Akčního plánu a projektové žádosti 

včetně předpokládaného harmonogramu jejich tvorby a odevzdání obou dokumentů.  

Kancelář MAS si za účelem tvorby Akčního plánu domluvila online konzultaci se zástupci 

OPZ+, která se uskuteční 22. 2. 2022. Dále je plánováno setkání s řediteli základních škol 

k projednání aktivity určené právě školám.  

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informace o stavu příprav OPZ+ včetně 

plánovaných aktivit vlastního projektu a pověřuje kancelář MAS přípravou Akčního 

plánu OPZ+, ze kterého bude následně vycházet projektová žádost. 

Hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
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2) Různé 

a) Poradenství pro rodiny s dětmi 

MAS Broumovsko+ v rámci projektu MAP II podporovala službu odborného poradenství pro 

rodiny s dětmi, kterou vykonávala Mgr. Hana Nováková a PhDr. Zdeňka Rejtharová. Tato 

služba je velmi ceněná ze strany rodin, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Broumov 

i zástupců Centra pro rodinu (CSSNB), kde byly poradenské služby provozovány. S koncem 

projektu MAP II výkon této služby téměř skončil. Aktuálně paní Nováková a Rejtharová pouze 

dokončují rozjednaná individuální poradenství. Tuto aktivitu však navrhuje kancelář MAS jako 

součást plánovaného projektu OPZ+. Vzhledem k tomu, že tento projekt bude realizován až 

od roku 2023, je vhodné zajistit v roce 2022 její udržení, aby nedošlo ke ztrátě kontaktu 

s rodinami. V návaznosti na tuto informaci navrhuje kancelář, aby MAS hradila tuto službu 

v roce 2022 prostřednictvím některé ze svých dotací do doby začátku projektu OPZ+. 

Kancelář MAS zároveň vyčíslila i potřebné finanční prostředky (cca 90 tis. Kč) na tuto aktivitu. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje navazující podporu v roce 2022 poradenství 

pro rodiny s dětmi a ukládá kanceláři MAS připravit návrh DPP. 

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

b) Čerpání úvěru MAP III 

V únoru tohoto roku je potřeba začít čerpat úvěr pro projekt MAP vzdělávání na Broumovsku 

III, který schválila na svém zasedání Valná hromada MAS v listopadu 2021. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. rozhoduje o zahájení čerpání úvěru pro projekt MAP 

vzdělávání na Broumovsku III. 

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

c) DPP v projektu MAP III 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě DPP s Mgr. Šárkou Vackovou, Mgr. Helenou 

Sekelskou a Mgr. Květoslavou Golovou za podíl na tvorbě výsledků a výstupů projektu MAP 

vzdělávání na Broumovsku III – klíčová aktivita Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III.                                                                                   

DPP bude uzavřena na dobu určitou, do 30. 11. 2023, hodinová sazba činí 200,- Kč. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Mgr. Šárkou Vackovou, Mgr. 

Helenou Sekelskou a Mgr. Květoslavou Golovou za podmínek dle předlohy.    

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

d) Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III 

V rámci projektu MAP III je třeba zajistit nového pracovníka na pozici projektového manažera 
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a manažera odborného týmu místo Lenky Wilkeové, DiS., která k 1. 6. 2022 nastupuje na 

mateřskou dovolenou. Kancelář MAS připravuje vypsat výběrové řízení, o jehož výsledku 

bude členy Rady informovat. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o potřebě zajistit nového 

pracovníka na pozici projektového manažera a manažera odborného týmu v projektu 

MAP vzdělávání na Broumovsku III s platností od 1. 6. 2022 (zástup za plánovanou 

mateřskou a rodičovskou dovolenou) a pověřuje kancelář MAS přípravou a zajištěním 

výběrového řízení. 

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

 

 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:25.  

Příští zasedání Rady bude upřesněno. 

 

 

 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA Dne: 11. 2. 2022 Podepsáno 
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