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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, Mgr. Petr Osoba. 

  

Přítomni:  

Dle prezenční listiny. 

 

Omluveni: 

obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, Ing. Eva Blažková, MPA 

 

Hosté:  

Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Ing. Dominika Sedláčková, Mgr. Denisa Dědová  

Identifikace zasedání Rady MAS 

Číslo zasedání Rady 10/2022 

Datum zasedání 8. 11. 2022 

Čas zahájení zasedání 14:30 

Místo konání  
kancelář MAS, 

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 Strategie CLLD 

2) Aktuální informace o projektu MAP III 

3) Příprava Valné hromady 

4) Různé 

Usnesení: 

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

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

 

Volba ověřovatele 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Petr Osoba. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Mgr. Petra Osobu.  

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 1 
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1) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

Od posledního zasedání Rady MAS došlo k posunu především v administraci Programu 

rozvoje venkova (PRV), protože to je poslední z našich aktuálních operačních programů, který 

je ještě plně aktivní – vybrané projekty z letošní výzvy, příprava vyhlášení výzvy v roce 2023. 

V sedmé výzvě PRV jsme vybrali na začátku června letošního roku celkem 16 Žádostí o dotaci. 

Všechny Žádosti o dotaci byly zaregistrovány na RO SZIF Hradec Králové k závěrečnému 

ověření způsobilosti. U dvou z těchto žádostí však došlo k ukončení administrace, protože 

žadatelé ve stanovené lhůtě nedoplnili žádost na výzvu SZIF – jedna žádost byla z oblasti 

nezemědělského podnikání a druhá z oblasti zemědělského podnikání. Dalších dvanáct 

žádostí je v rámci závěrečného ověření způsobilosti schváleno a u posledních dvou stále 

závěrečné ověření způsobilosti probíhá. Ukončení administrace zmíněných dvou žádostí pro 

MAS znamená, že nedojde k vyčerpání alokace ve výši 326 175 Kč – nesoulad s finančním 

plánem. Tuto částku však můžeme zahrnout ještě do poslední výzvy z PRV, kterou vyhlásíme 

v příštím roce. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu realizace 

Strategie CLLD. 

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

2) Aktuální informace o projektu MAP III 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III (MAP III) se v průběhu října 

uskutečnily schůzky pracovních skupin (PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro 

čtenářskou a matematickou gramotnost). Na schůzkách proběhla výměna zkušeností a sdílení 

dobré praxe, dále bylo projednáváno navržení či rozšíření aktivit v jednotlivých oblastech 

vzdělávání, na které jsou PS zaměřeny. Další schůzky pracovních skupin jsou plánovány na 

listopad a prosinec. V prosinci rovněž proběhne zasedání Řídicího výboru MAP III. 

Jednou z hlavních aktivit projektu MAP III je Evaluace procesu místního akčního plánování, 

kdy úkolem je zhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který 

probíhá na našem území od realizace prvního projektu (MAP I), tedy od roku 2016. Toto 

zhodnocení zpracovává externí firma ve spolupráci s pracovním týmem MAP. V říjnu proběhla 

další schůzka týmu MAP s externími evaluátory ohledně příprav dotazníkového šetření a 

rozhovorů s cílovými skupinami projektu. 

Usnesení:  

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

Hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
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3) Příprava Valné hromady 

a) Hospodaření spolku k 31. 10. 2022 a výhled do konce roku 2022 

Radě MAS byla předložena tabulka k hospodaření, která obsahuje původní rozpočet pro rok 

2022, očekávané výdaje do konce roku 2022 a předpokládané příjmy za rok 2022. 

V hospodaření za rok 2022 dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými 

položkami. Ušetříme v položce osobní náklady, režijní výdaje, cestovné, pořízení materiálu, 

nákup služeb, z toho částku 24 000 Kč přesouváme do položky pořízení majetku.  

V celkovém rozpočtu očekáváme, že se výdaje sníží o částku 200 000 Kč. Úměrně k tomu se 

sníží i příjmy z jednotlivých projektů, výdaje a příjmy MAS za rok 2022 budou vyrovnané. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí hospodaření MAS k 31. 10. 2022 a 

očekávaný výhled k 31. 12. 2022. 

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

b) Návrh rozpočtu spolku na rok 2023 

Návrh rozpočtu na rok 2023 je vyšší než v roce 2022. Z přiložené tabulky k rozpočtu pro rok 

2023 je zřejmé, že MAS bude pokračovat v čerpání již schváleného rozpočtu projektu SCLLD a 

projektu MAP III, nově budeme čerpat finanční prostředky na projekt OPTP (režie pro nové 

období 2021-2027).  

Výdaje a příjmy jsou naplánované ve stejné výši, rozpočet je navržen jako vyrovnaný. 

Usnesení:  

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit rozpočet na rok 2023 dle 

předlohy.  

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

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na úterý 22. 11. 2022 od 16:30 hodin 

v Kreslírně broumovského kláštera s následujícím programem: 

1) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Výběrová komise) 

2) Hospodaření spolku k 31. 10. 2022 

3) Rozpočet spolku na rok 2023 

4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 

5) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027 

a. Integrovaný regionální operační program 

b. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

c. Operační program Životní prostředí 
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d. Operační program Technická pomoc 

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP III 

7) Různé 

K bodu programu Valné hromady 5a byly členům Rady představeny tři návrhy výběru aktivit 

podporovaných Integrovaným regionálním operačním programem v novém programovém 

období 2021-2027. Tyto návrhy byly zpracovány kanceláří MAS na základě výstupů z pracovní 

skupiny IROP 21+ (které se mohl zúčastnit každý člen MAS), databáze projektových záměrů 

MAS, animace území působnosti MAS a dotazníkového šetření mezi členy MAS. Rada MAS 

rozhodla předložit Valné hromadě ke schválení výhradně třetí návrh z navržených výběrů 

aktivit. 

Členové Rady byli seznámeni se změnou v zaslaných informacích k bodu programu Valné 

hromady 5d – míra financování projektu MAS činí 95 % (místo avizovaných 100 %). 

Usnesení: 

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

termín – 22. 11. 2022 od 16:30 hod.  

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

4) Různé 

a) DPP v projektu SCLLD 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě DPP s Bc. Miroslavem Frömmelem, Ing. Otakarem 

Priknerem, PaedDr. Jarmilou Nyklíčkovou, Bc. Pavlínou Machkovou, s panem Jiřím Rakem a 

panem Milanem Brandejsem za podíl na tvorbě výsledků a výstupů projektu Provozní a 

animační výdaje MAS Broumovsko+(SCLLD).                                                                                   

DPP bude uzavřena na dobu určitou, do 31. 12. 2023, hodinová sazba činí 200,- Kč. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Bc. Miroslavem Frömmelem, 

Ing. Otakarem Priknerem, PaedDr. Jarmilou Nyklíčkovou, Bc. Pavlínou Machkovou, 

s panem Jiřím Rakem a panem Milanem Brandejsem za podmínek dle předlohy.    

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

b) Nájemní smlouva – parkovací místo v hromadné garáži 

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS novou nájemní smlouvu č. 1/L s městem 

Broumov na parkovací místo v hromadné garáži, v k. ú Broumov, ulice Pionýrská. Roční 

nájemné nově činí 5 000,- Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 01. 12. 2022 do 

30. 11. 2025. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje nájemní smlouvu na parkovací místo 
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v hromadné garáži, dle předlohy. 

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

c) Přijetí nových členů 

Radě MAS byla předložena přihláška ke členství v MAS – Bc. David Duda, bydlištěm 

v Teplicích nad Metují, společnost A – FARM, s. r. o. s provozovnou v Božanově a Libuše 

Rosová, bydlištěm v Křinicích. David Duda se hlásí do MAS jako fyzická osoba podnikající a je 

zařazen v zájmové skupině číslo 3 – Cestovní ruch a služby. Společnost A FARM s.r.o. působí 

v Božanově a je zařazena v zájmové skupině číslo 4 – Zemědělství a podnikání. Libuše Rosová 

vstupuje jako fyzická osoba podnikající a je zařazena v zájmové skupině číslo – 2 Přírodní a 

kulturní dědictví. 

Usnesení: 

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Davida Dudy za člena MAS 

Broumovsko+, z. s. 

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí společnosti A FARM s.r.o. za člena MAS 

Broumovsko+, z. s. 

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Libuše Rosové za člena MAS 

Broumovsko+, z. s. 

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

 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:30 hodin.  

Příští zasedání Rady se uskuteční dle potřeby. 

obec Šonov, 

zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, 

předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

Ověřil: Mgr. Petr Osoba Dne: 9. 11. 2022 Podepsáno 

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

