
                                                        Z Á P I S 
    z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska konané dne 23.1.2014 v Jiřetíně pod Bukovou 
 
Přítomni: dle presenční listiny 
Omluveni: I.Hujerová, J.Ducháčková 
 
 

Program: 1. Strategie MASRT – zhodnocení analytické části a SWOT analýzy, další průběh 
                      přípravy 
                  2. Operační program Technická pomoc 
                  3. Příprava členské schůze                                                                                 
                  4. Různé                                    
        
Zápisem byla pověřena B.Patrová.            
 

1. Strategie MASRT – zhodnocení analytické části a SWOT analýzy, další průběh 
přípravy 
ARR Nisa koncem r.2013 poslala dosavadní výsledky své práce na ISÚ MASRT – 
analytickou část a SWOT analýzu. Materiál je třeba prostudovat a připomínky poslat 
přímo na ARR Nisa p.Davidové. Rada MASRT je toho názoru, že zpracování ISÚ MASRT 
pokračuje velmi pomalu a neodpovídá dosud vyčerpané částce  hrazené Libereckým 
krajem. Vzhledem k tomu, že ARR Nisa požaduje na pokračování v této práci dalších 
cca 160 – 170 tis. Kč, je potřebné se rozhodnout, zda tomuto požadavku vyhovíme a 
pokračovat bude ARR Nisa či zvolíme jiný postup (ISÚ dokončíme sami nebo 
využijeme jiného externího zpracovatele). MASRT byla oslovena ing. Luďkem 
Suchomelem MBA, který jí nabídl své služby při zpracování ISÚ. Předseda MASRT  
J.Kucin informoval v této souvislosti o vyhlášení operačního programu Technická 
pomoc. Prostředky z tohoto titulu je možné využít na zpracování ISÚ. (Více bod 2 
zápisu.) 
Rada MASRT je toho názoru, že ve zpracování ISÚ MASRT by měla pokračovat ARR 
Nisa. Dokončení by mělo být hotové do konce února t.r. Externí služby nabízené ing. 
Suchomelem by bylo možné využít k posouzení výstupů od ARR Nisa.  J.Vargová 
upozornila, že v ISÚ dosud chybí návrhová část a nabídla své služby. 
 
 

2. Operační program Technická pomoc 
             J.Kucin informoval, že byl vyhlášen operační program Technická pomoc, který lze 

využít pro zpracování ISÚ MAS. Maximálně lze žádat o 750 tis. Kč. Způsobilé náklady 
jsou hrazeny ve 100 %-ní výši. Více než polovinu částky lze čerpat na vlastní mzdy 
spojené s tvorbou ISÚ a zbytek je určen na nákup služeb v této souvislosti. I. kolo 
příjmu žádostí je do 31.1.2014, II. kolo do 28.2.2014. Ukončení realizace projektu 
jedo 31.8.2014.Rada MASRT po diskusi schválila, aby byla podána žádost na částku 
690 tis. Kč v I. kole do 31.1.2014.  

 

            Usnesení č. 1/2014 
            Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila podání žádosti v rámci operačního programu  
            Technická pomoc ve výši 690 tis. Kč. 
             Pro:   6                Proti:   0           Zdržel se:    0 
 
 

         



3. Příprava členské schůze 
J.Kucin informoval o změnách, které se nás dotýkají v souvislosti s platností nového 
Občanského zákoníku. V názvu se nahrazuje „občanské sdružení“ označením 
„zapsaný spolek“ a stanovy musí obsahovat předepsaná ustanovení. Je proto potřeba 
změnit Stanovy MASRT. Změnu můžeme provést sami nebo je možné počkat až na 
výzvu příslušných orgánů. Rada MASRT je toho názoru, že změnu Stanov připravíme 
ke schválení na připravované členské schůzi. Ve Stanovách by měla být nahrazena 
členská schůze valnou hromadou, označení Rady ponechat, podrobněji by měly být 
popsány podmínky vstupu a výstupu ze spolku. 
Je potřeba připravit doplňující volby členů Rady a kontrolní komise. J.Kucin předložil 
ke zvážení návrh na změnu názvu naší MAS. Termín členské schůze byl navržen na 
19.3.2014 v 16.00 hodin v Jiřetíně pod Bukovou ve Schowankově vile. Před členskou 
schůzí se uskuteční ještě jedno jednání Rady MASRT. 
 
Usnesení č. 2/2014 
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila přepracování Stanov  o.s. Rozvoj Tanvaldska, 
Dokument bude předložen ke schválení na členské schůzi 19.3.2014. 
Pro:     6                   Proti:      0                Zdržel se:   0 

      
4. Různé 

            - J.Kucin informoval o nabídce fy SEAL, s.r.o., která se zabývá mapovými a grafovými 
podklady. Její práce by bylo možné využít při tvorbě ISÚ, zvlášť s ohledem na 
možnosti čerpání prostředků z OPTP. 

 

            Usnesení č. 3/2014 

            Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila, aby firma SEAL, s.r.o. zpracovala vybrané  

pasáže ISÚ MASRT v mapové a grafové podobě v hodnotě prací  cca 14 tis. Kč. 

            Pro:    6                   Proti:     0                  Zdržel se:       0 

 

           - J.Kucin informoval, že Agentura pro sociální začleňování projevila prostřednictvím NS 

           MAS zájem  o spolupráci s  jednotlivými MAS. 

 

           Usnesení č. 4/2014 

           Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  

           při tvorbě ISÚ MASRT. 

 

           - J.Kucin informoval, že Jiří Vrkoslav písemným sdělením ukončil členství v MASRT. 

 

           - J.Kucin informoval, že byly přijaty podklady k žádosti o platbu k projektu „Získávání 

dovedností, animace a provádění“ , které předal na SZIF. Rovněž byly na SZIF předány 

podklady k projektu spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“. 

 

- M.Hotovec přislíbil, že bude u I.Hujerové, členky rady LK, urgovat činnost ARR Nisa při  

           tvorbě ISÚ vzhledem k nárokovaným finančním prostředkům a výsledkům jejich práce. 

 

             

          Zapsala: Ing. Blanka Patrová                                            Ing. Josef Kucin, předseda 


