
                                                        Z Á P I S 
    z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska konaného dne 11.4.2014 v Jiřetíně pod Bukovou 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: J. Černý 
 

Program: 1. Strategie MASRT                  
                                                       
Zápisem byla pověřena B. Patrová.            
 

1. Strategie MASRT  
- Předseda J.Kucin informoval, že pro MASRT byla schválena dotace z OP TP ve výši 
690 tis. Kč. Aby bylo možné projekt financovat, je nutné zajistit úvěr. Nejvýhodnější 
podmínky byly zjištěny u České spořitelny a.s. 
 
Usnesení č. 6/2014 
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve 
výši 690 tis. Kč s Českou spořitelnou a.s. a pověřila předsedu Josefa Kucina jejím 
podepsáním. 
Pro:        7                       Proti:      0                    Zdržel se:     0 
 
- Rada projednala nabídky L. Suchomela na zpracování nebo dohled nad 
dokončováním  ISRÚ. Přítomní se shodli na tom, že MASRT nabídky L. Suchomela 
nevyužije a trvají na tom, aby ISRÚ dokončila ARR Nisa za zvýšeného dohledu ze 
strany MASRT. J. Vargová nabídla své zkušenosti při dozorování práce ARR Nisa. 
Předseda J. Kucin se vyslovil pro to, aby J. Vargová své zkušenosti a znalosti zúročila 
při zpracování a začlenění MA 21 do Strategie a zároveň, aby zpracovala indikátory. 
Dozorová činnost by měla být zadána externímu expertovi na tuto činnosti ze 
společnosti e-Rozvoj s.r.o. apod. 
 
- Rada projednala pracovní verzi Strategie, kterou obdržela od ARR Nisa. Přítomní se 
ztotožnili s písemně formulovanými připomínkami, které předložila K. Preusslerová. 
Jako hlavní nedostatky dosavadního materiálu jsou chybějící sociální program, řešení 
opuštěných objektů, rekultivace skládek, nedostatečně zmíněná přeshraniční 
spolupráce, nedostatečně zpracované neziskové organizace a další připomínky 
obsažené v dokumentu K. Preusslerové samostatná příloha. 
 
- Rada se rovněž zabývala písemnými připomínkami J. Vargové k pracovní verzi 
dokumentu  ISRÚ zpracovaným ARR Nisa. Bylo doporučeno, aby J. Vargová text s 
připomínkami před předáním ARR Nisa ještě upravila do jednodušších a 
srozumitelnějších formulací. 
 
- Po diskusi bylo doporučeno, aby v textu byla zvlášť kapitola životní prostředí a zvlášť 
kapitola cestovní ruch v ekonomické části. 
 
- Výše uvedené připomínky budou předány ARR Nisa, aby se do konce příštího týdne 
vyjádřila, zda je schopna ISRÚ dopracovat do 31.5.2014 do podoby pro projednávání 
u kulatých stolů s místními samosprávami a širokou veřejností, které by měly 
proběhnout na přelomu června a července t.r. Projednávání návrhu dokumentu 
s veřejností se uskuteční ve čtyřech oblastech regionu: 



 
1. Harrachov, Kořenov 
2. Desná, Tanvald, Velké Hamry 
3. Smržovka, Jiřetín p. B.,  Albrechtice v J.h., Lučany, Josefův Důl 
4. Držkov, Zásada, Zlatá Olešnice, Plavy 
 
Krátká prezentace návrhu strategie bude také provedena jednotlivě každému 
zastupitelstvu obce, které jsou v územní působnosti MASRT. Pro facilitaci veřejných 
projednání a prezentaci zastupitelstvům budou osloveny 3-4 subjekty zabývající se 
touto činností (Aperta s.r.o., apod.). Je potřeba organizačně zajistit 4 velké 
prezentace pro veřejnost a 14 malých pro zastupitelstva. 
 
- Zpracování indikátorů a včlenění MA 21 do Strategie provede J. Vargová na dohodu 

o provedení práce. 
 
- J. Vargová vznesla dotaz, zda by se MASRT neměla oficiálně přihlásit k MA 21. 
Přihlášení je možné přes internet. Požadavky pro kategorii D téměř splňujeme. Pro 
doplnění této oblasti J. Vargová navrhla podat žádost v rámci podprogramu 2.6 
Podpora MA 21, který je financován z dotačních fondů Libereckého kraje. V rámci 
tohoto dotačního titulu navrhuje J. Vargová zpracovat osvětový materiál „Vzdělávání 
pedagogů pro udržitelný rozvoj“ pro celý region, který by byl zároveň osvětovým 
materiálem pro všechny tři sektory MA 21. 
 
- Rada pověřila odesláním přihlášky k MA 21 J. Vargovou. Rovněž pověřila J. Vargovou 
zpracováním žádosti v rámci podprogramu 2.6 Podpora MA 21. Zpracování provede 
na základě dohody o provedení práce. 
 
Usnesení č. 7/2014 
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila podání oficiální přihlášky k MA 21. 
Pro:      7                              Proti:   0                      Zdržel se:      0 
 

 
 
 
 

             

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


