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Přítomni: dle prezenční listiny. 

Hosté: dle prezenční listiny. 

 

 

  

 

Identifikace zasedání Valné hromady MAS  

Číslo zasedání Valné hromady 1/2022 

Datum zasedání 21. 6. 2022 

Čas zahájení zasedání 15:30 

Místo konání  
konferenční sál IC Broumovsko, Mírové 

náměstí 105, 550 01 Broumov 

 

 

 

Počet členů MAS 53

Počet přítomných 

členů MAS
36

% přítomných 

členů
67,92% Správně

Počet přítomných - 

veřejný sektor
10

% veřejného 

sektoru
27,78% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 1
11

% zájm. 

skupiny 1
30,56% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 2
3

% zájm. 

skupiny 2
8,33% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 3
8

% zájm. 

skupiny 3
22,22% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 4
4

% zájm. 

skupiny 4
11,11% Správně

Počet přítomných - 

zájm. skupina 5
10

% zájm. 

skupiny 5
27,78% Správně

Kontrola

Kontrola - veřejný sektor a zájmové skupiny

Správně
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Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 

7. 6. 2022. 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 

53 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 33 členů).  

Valné hromadě byl předložen následující program zasedání: 

1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2021, Zpráva KV 

2) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2021, změna rozpočtu 2022, čerpání úvěrů 

3) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová 

komise) 

4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

5) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027 

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP III 

7) Různé 

Předložený program obsahoval změnu oproti zaslané pozvánce. Změna se týkala pořadí 

jednotlivých bodů. Původní bod č. 1 Volba členů orgánů spolku se zařadil nově na třetí bod 

programu. Tato změna byla uskutečněna v návaznosti na zajištění účasti většinové části členské 

základny při hlasování o členech volených orgánů spolku – očekávaný pozdní příchod více 

členů. 

Nikdo z přítomných nevznesl návrh na další 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: 33   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: 32   proti: 0   zdržel se: 1 

 

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena město Meziměstí, zastoupené 

Jiřím Sadílkem. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu město Meziměstí, 

zastoupené Jiřím Sadílkem. 

Hlasování: pro: 32   proti: 0   zdržel se: 1 

1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2021, Zpráva KV 

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS pro rok 2021 v nové podobě. Ve výroční zprávě jsou 

obsaženy důležité informace týkající se podpory projektů (Strategie CLLD), realizace Místního 

akčního plánu vzdělávání na Broumovsku II a také informace o povinných orgánech MAS 

(Výběrová komise, Rada, Valná hromada) a o hospodaření spolku. Závěrečnou část výroční 

zprávy tvoří propagace, podporovatelé MAS a kontaktní údaje.  

Kontrolní výbor dne 12. 5. 2022 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 a ve své Zprávě 

ji doporučil Valné hromadě ke schválení.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 

dle předlohy.  

Hlasování: pro: 33   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru pro 

Valnou hromadu o činnosti MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2021 dle předlohy. 

Hlasování: pro: 33   proti: 0   zdržel se: 0 
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2) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2021, změna rozpočtu 

2022, čerpání úvěrů 

Rada MAS předkládá v souladu se Stanovami spolku účetní závěrku za rok 2021 spolu se 

zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2021.  

Výsledek hospodaření spolku za rok 2021 skončil ziskem 4 943 Kč. Peníze budou použity jako 

spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

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

Jako 5% spoluúčast k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Broumovsko+, z. s. byly použity také dary od všech členských obcí MAS. 

Rada MAS předkládá návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2022. Jedná se o navýšení rozpočtu o 

80 000 Kč v položce propagace MAS. Protože je v projektu SCLLD (Provozní a animační výdaje 

MAS Broumovsko+) dostatek peněz, chtěli bychom je využít na propagaci MAS v celém 

regionu, prostřednictvím drobných dotací například neziskovým organizacím na menší akce do 

výše cca 5 000 Kč. Každá organizace by na své akci musela propagovat MAS Broumovsko+. Vše 

by bylo na základě předem sepsané Smlouvy o propagaci. 

Úvěr SCLLD byl v roce 2021 postupně čerpán a splácen, k 31. 12. 2021 byl čerpán 

ve výši 291 352 Kč.   

Úvěr MAP v roce 2021 nebylo třeba čerpat, protože finanční plnění v projektu MAP II bylo ze 

strany MŠMT řádně plněno.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje hospodaření a účetní závěrku spolku 

za rok 2021 dle předlohy.  

Hlasování: pro: 33   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromady MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2022. 

Hlasování: pro: 32   proti: 0   zdržel se: 1 

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

Hlasování: pro: 33   proti: 0   zdržel se: 0 

Vzhledem k následnému volení členů do orgánů spolku bylo nutné zvolit nejdříve volební 

komisi. Valné hromadě byl předložen návrh na složení volební komise: obec Božanov, 

zastoupená Karlem Rejchrtem, Alena Rusinová a Ondřej Čečetka.  

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí volební komisi ve složení: obec Božanov, 

zastoupená Karlem Rejchrtem, Alena Rusinová a Ondřej Čečetka. 

Hlasování: pro: 30   proti: 0   zdržel se: 3 
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3) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, 

Kontrolní výbor, Výběrová komise) 

Předseda MAS spolu s kanceláří připravili dílčí návrhy na volbu Předsedy, Místopředsedy, členů 

Rady, Kontrolního výboru a Výběrové komise. V předloženém návrhu jsou zohledněny 

požadavky Stanov, zastoupení sektorů a zájmových skupin. 

a) Volba Předsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navržený kandidát: 

- obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem. 

Usnesení: 

Valná hromada volí Předsedou MAS obec Šonov, zastoupenou Bc. Vladimírem 

Grusmanem. 

Hlasování: pro: 32   proti: 0   zdržel se: 1 

b) Volba Místopředsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navržený kandidát: 

- obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou 

Usnesení: 

Valná hromada volí Místopředsedou MAS obec Martínkovice, zastoupenou Ing. 

Jaromírem Jirkou. 

Hlasování: pro: 32   proti: 0   zdržel se: 1 

c) Volba členů Rady (tajným hlasováním dle Stanov) 

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí):  

- Benediktinský Aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou, 

- Ing. Eva Blažková, MPA, 

- HOBRA – Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA, 

- Mgr. Eva Mücková, 

- obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem. 

- Mgr. Petr Osoba. 

 

V tajné volbě získalo pět ze šesti navrhovaných kandidátů potřebný počet hlasů, tj. počet hlasů 

nadpoloviční většiny všech členů MAS. Navrhovaný kandidát HOBRA – Školník, s. r. o. nebyla 

pro nedostatečný počet hlasů zvolena mezi členy Rady. 

  

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


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

Usnesení: 

Valná hromada volí členem Rady Benediktinský Aeroklub Broumov, z. s., zastoupený 

Jiřím Žemličkou. 

Hlasování: pro: 32   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada volí členem Rady Ing. Evu Blažkovou, MPA. 

Hlasování: pro: 30   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada volí členem Rady Mgr. Evu Mückovou. 

Hlasování: pro: 31   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada volí členem Rady obec Vernéřovice, zastoupenou Ing. Tomášem 

Havrlantem. 

Hlasování: pro: 30   proti: 0   zdržel se: 0 

Valná hromada volí členem Rady Mgr. Petra Osobu. 

Hlasování: pro: 28   proti: 0   zdržel se: 0 

Navrhovaný kandidát HOBRA – Školník, s. r. o. nebyla pro nedostatečný počet hlasů zvolena 

mezi členy Rady. 

Zasedání se účastní Pavlína Štěpánová (+ 3 hlasy; přítomných členů je 36). 

d) Volba členů Kontrolního výboru (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) 

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí): 

- Marcela Lilingová, 

- obec Jetřichov, zastoupená Soňou Pallovou, 

- Stěnava, z. s., zastoupený Josefem Markem,  

- Pavlína Štěpánová, 

- Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwichem 

Usnesení: 

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Marcelu Lilingovou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru obec Jetřichov, zastoupenou Soňou 

Pallovou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Stěnavu, z. s., zastoupený Josefem 

Markem. 

Hlasování: pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Pavlínu Štěpánovou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 
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Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., 

zastoupené Ing. Lukášem Hartwichem. 

Hlasování: pro: 35   proti: 0   zdržel se: 1 

 

e) Volba členů a náhradníků Výběrové komise (aklamací – veřejným hlasováním dle 

Stanov) 

Navrženými kandidáty za členy VK (v abecedním pořadí): 

- Milan Brandejs, 

- DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem, 

- Bc. Pavlína Machková, 

- PaedDr. Jarmila Nyklíčková, 

- obec Hejtmánkovice, zastoupená Josefem Polem, 

- Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem, 

- Jiří Rak. 

Navrženými kandidáty za náhradníky VK (v abecedním pořadí): 

- Petra Čarná 

- Obec Křinice, zastoupená Libuší Rosovou, 

- Bc. Martin Minařík, 

- město Teplice nad Metují, zastoupené Josefem Bitnarem. 

 

Usnesení: 

Valná hromada volí členem Výběrové komise Milana Brandejse. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Výběrové komise DDM Ulitu Broumov, zastoupený 

Bc. Miroslavem Frömmelem. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Výběrové komise Bc. Pavlínu Machkovou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Výběrové komise PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Výběrové komise obec Hejtmánkovice, zastoupenou Josefem 

Polem. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí členem Výběrové komise firmu Prikner – tepelné zpracování kovů, s. 

r. o., zastoupenou Ing. Otakarem Priknerem. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 
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Valná hromada volí členem Výběrové komise Jiřího Raka. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Petru Čarnou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise obec Křinice, zastoupenou Libuší 

Rosovou. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Bc. Martina Minaříka. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise město Teplice nad Metují, zastoupené 

Josefem Bitnarem. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 2 

4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

Předseda MAS uvedl tento bod programu a předal slovo Mgr. Jagošové, aby představila 

aktuální informace o postupu v realizaci Strategie CLLD 2014-2020. 

Od posledního zasedání Valné hromady MAS, které se konalo v listopadu 2021, nastal posun 

především v administraci Programu rozvoje venkova. V návaznosti na navýšení alokace 

z přechodného období ve výši 3 696 000 Kč byla v březnu letošního roku vyhlášena v pořadí 

sedmá výzva právě z Programu rozvoje venkova. Výzva byla uzavřena 29. 4. 2022. Do výzvy 

bylo předloženo celkem 18 Žádostí o dotaci, z nichž 2 byly ukončeny. Jedna z důvodu pozdního 

podání a druhá při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti. Zbývajících 16 Žádostí o 

dotaci (Fiche 1–1 žádost, Fiche 2–10 žádostí, Fiche 6–1 žádost, Fiche 8–4 žádosti) hodnotila 

Výběrová komise MAS 2. 6. 2022 a všechny získaly minimální počet bodů v rámci preferenčních 

kritérií. Vzhledem k tomu, že byl ve výzvě stanoven postup v případě nedočerpání alokace, 

rozhodla Rada MAS na svém zasedání 9. 6. 2022 o tom, že bude nedočerpaná alokace ze všech 

Fichí sečtena a přesunuta do Fiche s největším počtem předložených Žádostí o dotaci. Díky 

tomuto kroku byly k financování vybrány všechny Žádosti o dotaci. Z vyhlášené výzvy i přes 

podporu všech žádostí zůstala nevyčerpaná alokace ve výši 647 519 Kč. Tato částka bude 

využita v další výzvě MAS v roce 2023.  

Mezi podpořené žádosti patří: pořízení elektronické úřední desky, počítačové vybavení 

knihovny, pořízení zemědělských strojů, stroje do lesa a další. 

Mgr. Jagošová dále informovala o stále probíhající metodické podpoře škol při realizaci 

projektů šablon.  
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Z dalších operačních programů (IROP, OPZ, OPŽP) již nejsou vyhlašovány žádné výzvy. Většina 

vybraných projektů je dokončena, pouze několik posledních je stále v realizaci. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu 

realizace Strategie CLLD.  

Hlasování: pro: 36 proti: 0   zdržel se: 0 

 

5) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027 

Nové období 2021-2027 je stále ve fázi příprav. Pracovnice kanceláře podaly informace 

k jednotlivým operačním programům: 

OPZ+ - Valná hromada MAS byla průběžně od roku 2021 informována o možnosti zapojit se 

v novém období do realizace OPZ+ formou vlastního projektu. Na zasedání v listopadu 2021 

byla usnesením dána Radě kompetence rozhodnout o případném zahájení prací na projektové 

žádosti vlastního projektu MAS z OPZ+. Tomuto kroku měla předcházet důkladná animace 

území a projednání plánovaných aktivit s relevantními aktéry v území. Kancelář MAS tedy 

zpracovala podrobný koncept plánovaných aktivit a projednala je s územím v rámci konzultací, 

pracovních skupin, osobních rozhovorů atd. V závěrečné fázi se ke konceptu projektu 

vyjadřovali starostové jednotlivých obcí, a to zejména z toho důvodu, že jejich účast na projektu 

by byla klíčová. Z obdržených reakcí vyplynulo, že se většina starostů z našeho území nepřiklání 

k zapojení do projektu OPZ+ v novém období. V návaznosti na tuto zpětnou vazbu rozhodla 

Rada MAS o zastavení prací na přípravě projektové žádosti a pověřila kancelář MAS, aby o 

tomto kroku informovala Valnou hromadu. Z výše uvedeného vyplývá, že se MAS nezapojí do 

realizace OPZ+. 

SZP – Společná zemědělská politika. Realizace bude oproti ostatním operačním programům 

opožděna vlivem přechodného období – přerozdělení 5 % alokace programu na podporu 

projektů stávající Strategie CLLD. 

OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Původně 

avizovaná informace o podpoře omezeného počtu MAS v ČR již není aktuální. Realizace OP 

TAK by se měla týkat všech MAS v ČR, které o to projeví zájem. Stanovena byla také alokace 

pro jednotlivá území – s ohledem na počet malých a středních podniků. Pro naši MAS vychází 

alokace na 1 659 868 Kč. Zároveň byl vydán vzor pro Programový rámec OP TAK v příslušné 

Strategii CLLD. V tuto chvíli tak může MAS pracovat na sběru projektových záměrů a animaci 

území. Samotné vyhlašování výzev na podporu nových projektů bude předběžně možné 

uskutečnit na podzim roku 2023.  

IROP – Přestože je Integrovaný regionální operační program prezentován jako nejpřipravenější 

program, aktuální informace jsou takové, že první výzvy pro MAS budou pravděpodobně 
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nejdříve příští rok. Alokace pro naši MAS se oproti minulému programovému období navýší, 

v tomto programovém období bude 29,5 mil. Kč. Mělo by se jednat o konečný výpočet, a to 

dle počtu obyvatel, velikosti rozlohy a počtu obcí v území působnosti MAS. 

OPŽP – V přípravách Operačního programu Životní prostředí je zaznamenám posun, již nám 

jsou známy obecná pravidla, kterým budou projekty podpořené v rámci OPŽP podléhat, ale 

konkrétní podmínky pro CLLD, tedy místní akční skupiny uveřejněny nejsou. Nevíme tedy ani 

termín pro první výzvy. Podmínky pro jednotlivé projekty jsou celkem přísné, takže zatím 

nevíme o moc projektových záměrech, které by bylo možné v rámci tohoto operačního 

programu podpořit. Hlavním tématem je stále snižování energetické náročnosti veřejných 

budov. Alokace je pro všechny MAS v ČR 400 mil. Kč a doposud není rozhodnuto, zda bude 

rozdělena na jednotlivé MAS či budou jednotlivé MAS vzájemnou konkurencí a o čerpání z této 

alokace by musely soutěžit. 

K projednávanému bodu o přípravě nového období se rozvinula diskuse. S prvním dotazem se 

přihlásila Ing. Šumpíková. Dotaz se týkal projektu z OPZ+. Ing. Šumpíkovou zajímalo, z jakého 

důvodu se většině starostů nelíbil plánovaný projekt a co vše bylo jeho součástí. Dále se zmínila 

o tom, že je škoda projekt nerealizovat. Mgr. Jagošová odpověděla, že v projektu byla 

plánována pozice komunitního pracovníka pro obce, komunitního pracovníka pro školy, 

poradenství pro rodiny s dětmi a příměstských táborů. O zdůvodnění negativní zpětné vazby 

ke konceptu projektu požádala Mgr. Jagošová přítomné starosty. Vyjádřil se starosta obce 

Šonov – Bc. Grusman, kterému se jeví, že tyto aktivity by měl zajišťovat stát a ne MAS. MAS by 

se v této oblasti z jeho úhlu pohledu neměla angažovat. Stejný názor měl také starosta obce 

Vernéřovice, Ing. Havrlant.  

S dalším dotazem se přihlásila Bc. Machková, kterou zajímalo, zda je pravdivá informace o tom, 

že by projekty z IROP podávané do výzev MAS měly mít v novém období mírnější kritéria, než 

se tomu avizuje přímo ve výzvách velkého IROP. Doplnila dále otázku, jak se to má např. 

s průjezdností v aktivitě bezpečnost dopravy. Ing. Sedláčková odpověděla, že projekty 

podávané prostřednictvím MAS budou mít skutečně mírnější kritéria a jejich vyjednávání je 

pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč je realizace tohoto OP odložena, protože jinak 

se zdá být tento OP připravený. V případě bezpečnosti dopravy bude požadovaná průjezdnost 

aut o 50 % nižší než v případě individuálních projektů. Nejvíce se doposud řešila kritéria při 

aktivitě veřejná prostranství, kde jsou v případě individuálních projektů požadovány celkem 

náročné studie, ale nyní máme informaci, že přes MAS to nebude ani v případě této aktivity tak 

náročné. Nyní to však bohužel není oficiální informace, proto to tak nebylo prezentováno. 

K oblasti OPZ+ a informaci o tom, že MAS nezapojí do realizace vlastního projektu se vrátila 

Mgr. Colby, která se přiklonila k vyjádření Ing. Šumpíkové o tom, že je škoda takový projekt 

nemít. A doplnila, že se na rozdíl od starostů domnívá, že takovýto projekt je něco, čemu by se 

právě MAS mohla věnovat. Stejný názor vyjádřila také p. Rusinová. 
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Dále se p. Rak zajímal o pravomoc MAS při zjištění, že je nějaký podpořený projekt poškozený. 

Jako příklad uvedl zastávku u klubu Rok, která je kvůli probíhajícím opravám místní komunikace 

částečně zničena. Ing. Sedláčková odpověděla, že pokud je potřeba řešit úpravy této zastávky, 

musí to vyřešit objednatel daného díla, tedy město Broumov, a to s dodavatelem v rámci 

uzavřené smlouvy o dílo. MAS tedy může max. dát podnět směrem k městu Broumov, aby byla 

této záležitosti věnována pozornost. Tuto informaci potvrdila Bc. Machková z Odboru investic 

a rozvoje města Broumova. 

Usnesení: 

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o přípravě 

nového období 2021-2027. 

Hlasování: pro: 36   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Ze zasedání odešla Ing. Šumpíková (- 2 hlasy; přítomných členů je 34). 

 

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP III 

Bc. Grusman předal slovo Ing. Sedláčkové, která seznámila přítomné s aktuálními informacemi 

z projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III. 

Na minulém zasedání Valné hromady bylo sděleno, že MAS podala žádost o podporu projektu 

MAP vzdělávání na Broumovsku III, tato žádost uspěla a realizace projektu MAP vzdělávání na 

Broumovsku III nyní navazuje od 1. 1. 2022 na realizaci předchozích dvou projektů. 

Ing. Sedláčková dále představila realizační tým MAP III a seznámila členy s informací, že Lenka 

Wilkeová, nyní již bývalá projektová manažerka MAP, odešla na mateřskou dovolenou a od 

srpna 2022 nastupuje na tuto pozici nová kolegyně Mgr. Denisa Dědová. 

MAP III se věnuje 2 hlavním aktivitám, kterými jsou řízení projektu a místní akční plánování 

rozvoje vzdělávání. Naše MAS se nyní zaměřuje především na setkávání pracovních skupin a 

evaluaci procesu místního akčního plánování. 

Jednou z povinných aktivit projektu, která zároveň navazuje na MAP vzdělávání na Broumovsku 

II je setkávání pracovních skupin. Pracovní skupiny jsou v MAP III shodné jako v předchozím 

projektu, jedná se tedy o pracovní skupinu pro čtenářskou gramotnost, pracovní skupinu pro 

matematickou gramotnost, pracovní skupinu pro rovné příležitosti a pracovní skupinu pro 

financování. Pracovní skupiny se musí scházet povinně min. 4x ročně a projednávají různá 

témata navazující na aktuální potřeby území spadající do jejich působnosti. Výstupy jsou 

prezentovány na Řídícím výboru MAP. Letos probíhala první setkání pracovních skupin v březnu 

a dubnu. Tato setkání se věnovala především vzájemnému představení členů, seznámení 

s činností, identifikaci cílů, navržení aktivit a různým tematickým diskuzím. Druhá setkání 
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probíhají od května do příštího týdne. Tato setkání jsou již zaměřena na konkrétní témata a 

sdílení zkušeností. 

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 III. 

Hlasování: pro: 34   proti: 0   zdržel se: 0 

 

7) Různé 

V rámci bodu různé poděkoval Předseda za dary měst a obcí a také za dotaci 

z Královéhradeckého kraje, která byla pro rok 2022 navýšena. 

Dále vyzval Předseda přítomné členy k diskusi a pokládání případných dotazů. 

Starosta obce Božanov (Karel Rejchrt) požádal přítomné členy o vyjádření k propustnosti 

komunikace z Broumova směrem na Polici nad Metují (uzavírka hlavní komunikace na Broumov 

z důvodu rekonstrukce). Situace spojená s neoficiální objízdnou trasou vedoucí kolem rybníku 

Šlégl je neúnosná a bylo by možná dobré, kdyby se MAS zapojila do jednání s CHKO. Tuto 

situaci však bude blíže řešit ještě DSO. Dále pan Rejchrt poznamenal, že by bylo dobré 

uspořádat také jednání k řešení možností, kam by MAS měla směřovat. Podle jeho názoru se 

MAS vzdálila od fungování na základě principu LEADER a funguje v dnešní době spíše jako 

dotační kancelář. Mgr. Jagošová k tématu objízdné trasy kolem rybníku Šlégl podotkla, že 

v části trasy jsou projekty, které MAS podpořila (cesta v rámci pozemkových úprav, výsadby) a 

před případným vyjednáváním s CHKO by bylo dobré vzít tuto skutečnost v úvahu. Na 

informace p. Rejchrta reagoval starosta města Broumova (Ing. Jaroslav Bitnar) a upřesnil, jaká 

je aktuální situace a také, jaké jsou podmínky ze strany CHKO. Jde o to, že na neoficiální 

objízdné trase byly původně umístěny dopravní značky, které ale zmizely. CHKO proto vyzvalo 

obec Křinice, aby tam dopravní značení bylo vráceno. Starostka obce Křinice (Libuše Rosová) 

po domluvě s městem Broumov a obcí Hejtmánkovice měla požádat o výjimku, aby byly tyto 

dopravní značky dočasně skryté, ale nemáme informaci, v jaké fázi se jednání nachází. Pan 

Rejchrt v závěru už jen doplnil, že část cesty kolem rybníku Šlégl je potřeba neustále opravovat 

(zasypání děr) a on za svou obec Božanov je připraven se na tom finančně podílet. Předseda 

MAS dodal, že MAS by se do řešení situace spojené s cestou kolem rybníku Šlégl zapojovat 

neměla. 
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Ing. Sedláčková v závěru diskuze podnítila setkání pracovní skupiny ke směřování a fungování 

MAS. Mezi členy byla tato iniciativa vzata na vědomí. Kancelář MAS zajistí návrh termínů setkání 

a organizaci této pracovní skupiny. 

Předseda MAS poděkoval děvčatům z kanceláře za vykonanou práci, za přípravu a průběh 

setkání členů MAS v Hejtmánkovicích, za reprezentování MASky na MLD v Křinicích a všem 

přítomným členům MASky za účast na jednání Valné hromady. 

 

Zasedání Valné hromady bylo ukončeno v 16:45.  

 

 

 

 

obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusman,  

Předseda MAS Broumovsko+, z. s. 

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová Dne: 23. 6. 2022 Podepsáno 

Zápis ověřila: město Meziměstí, zastoupené 

Jiřím Sadílkem 
Dne: 23. 6. 2022  Podepsáno 
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