
                                                  Z Á P I S 

z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne 25.9.2012 v Jiřetíně pod Bukovou 
 
 
Přítomni:   Dle prezenční listiny 

Omluveni:  Ing .Kucinová, Ing. Bureš 
Hosté:         Ing. Blanka Patrová, Tereza Šolcová 
 
Program jednání: 

 
1. Příprava zpracování, vyhodnocení a publikování výsledků ankety „Pomozte změnit   
            místo, kde žijete“ 
2. Žádost MASRT z PRV, výzva k opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a  
            provádění 
3. Přijetí nových členů MAS 
4. Návrh Standardů místních akčních skupin 
5. Různé 
 
Ad 1)  Ing. Kucin informoval, že elektronicky došlo téměř 90 námětů. Nejvíce jich bylo ze 
           Zlaté Olešnice, Harrachova a Jiřetína pod Bukovou. Další budou ve schránkách. 
           Nabízejí se dvě možnosti třídění: 1. podle obcí, 2. podle zájmů. Rada schválila všemi 
           hlasy přítomných, že se bude postupovat podle 2. varianty, tedy podle okruhů zájmů s 
           poznámkou, kterých obcí se to týká. 
           Po utřídění námětů bude proces komunitního plánování pokračovat kulatým stolem,  
           který se uskuteční koncem října 2012.  Pozváni budou členové  i nečlenové  MAS  
           Rozvoj Tanvaldska. 
 
Ad 2) Ing. Kucin informoval, že MASRT připravuje k podání žádost z PRV - výzva k opatření 
          III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění. Rada schválila všemi hlasy 
          přítomných podání této žádosti. 
 
Ad 3) Ing. Kucin seznámil radu s doručenými přihláškami  nových zájemců o členství v  
          MASRT a předložil je ke schválení: 

- METALMONT CZ s.r.o., IČ 25499980, Dolní Maxov 226, Josefův Důl – přijetí za 
                člena schváleno všemi hlasy přítomných 

- Myslivecké sdružení Černá Studnice, IČ 41326172, Rašelinová 229, Smržovka – 
přijetí za člena schváleno všemi hlasy přítomných 

- digi Tel CZ, s.r.o., IČ 25409034, Nám. TGM 663, Smržovka – přijetí za člena 
                schváleno všemi hlasy přítomných 

- Obec Držkov, IČ 00262315 – přijetí za člena schváleno všemi hlasy přítomných 
 
Ad 4) Ing. Kucin informoval, že předložený návrh Standardů místních akčních skupin bude    
          po předcházející diskuzi, která vedla k jejich zjednodušení schvalován na mimořádné  
          Valné hromadě NS MAS 2.10.2012. Zmínil, že rada MAS by dle těchto Standardů měla  
          být minimálně 9 členná s třetinovým zastoupením obcí, podnikatelů a neziskových  
          organizací. MASRT provede doplňující volbu orgánů v souladu se schválenými     
          Standardy na své příští valné hromadě. 
 
Ad 5) -   p. Černý vznesl připomínku k obsahu propagačního videa „Všechno se nedá   



              stihnout...“  Bylo domluveno, že na základě případných připomínek a námětů by byl  
                vytvořen další díl videa „Všechno se nedá stihnout II. ...“ a v případě zájmu by bylo   
                možné vytvořit  video-vizitky jednotlivých  členských obcí. 
        

- Ing. Kucin vyzval k zasílání příspěvků a aktivnímu zapojení do tvorby Zpravodaje 
MAS. 

        
       Příští jednání rady se uskuteční 13.11.2012 v Jiřetíně pod Bukovou. 
           
 
Zapsala: Ing. Blanka Patrová 
 


