
Z Á P I S 
z členské schůze MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne 14.01.2013 v Jiřetíně pod Bukovou ve vile 

Schowanek od 17.00 hodin 
 
 
Přítomni :  Dle prezenční listiny  
 
Omluveni :  Obec Plavy, Město Smržovka, Obec Josefův Důl, Gizela Šabóková, Spolek Patron,  
                       Jan Feix, 
                         
                             
Program:  

1. Výroční zpráva 
2. Zpráva o hospodaření za rok 2012 
3. Zpráva kontrolní komise 
4. Rozpočet na rok 2013 
5. Informace o standardách MAS 
6. Volba členů rady 
7. Příprava integrované strategie rozvoje území 
8. Projekt – Získávávní dovedností, animace a provádění 
9. Diskuse, různé 

 
Jednání  bylo zahájeno v 17.00 hodin. 
 
J. Kucin uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 18 členů, že členská schůze byla řádně svolána a 
je tedy usnášeníschopná. Dále přednesl návrh programu. Program byl jednomyslně schválen. 
 
 
ad 1-3) 
Předseda sdružení seznámil členy s obsahem výroční zprávy za rok 2012, jejíž součástí je i zpráva o 
hospodaření. Zprávu kontrolní komise přednesla její předsedkyně Blanka Patrová. 
 

Usnesení č. 1/2013 
Členská schůze schválila výroční zprávu, zprávu o hospodaření za rok 2012 a zprávu kontrolní 
komise za rok 2012. 
pro:  18                        proti :  0                         zdrželo se: 0 
 
 
ad 4) 
Předseda sdružení předložil návrh rozpočtu pro rok 2013 a návrh členského příspěvku ve výši 100,- Kč 
se splatností do 28.2.2013 převodem na účet sdružení č. 223791364/0300. 
 

Usnesení č. 2/2013 
Členská schůze schválila členský příspěvek pro rok 2013 ve výši 100,- Kč splatný do 28.2.2013 
převodem na účet sdružení č.  223791364/0300 
pro: 18                         proti : 0                         zdrželo se: 0 
 
 
Usnesení č. 3/2013 
Členská schůze schválila rozpočet sdružení pro rok 2013. 
pro:  18                       proti :  0                        zdrželo se: 0 
 
 



 
ad 5) 
Předseda sdružení seznámil přítomné s návrhem dokumentu „Základní standardy MAS“, ze kterého 
vyplývá potřeba organizačních změn v počtu členů rady a jejího složení z hlediska druhu subjektů. 
 
ad 6) 
V souladu se zněním  návrhu Základních standardů bylo navrženo doplnění rady sdružení na 9 členů. 
Stávající členka rady ing. Iva Kucinová se vzdala funkce. Dále se své funkce vzdala členka kontrolní 
komise a její předsedkyně ing. Blanka Patrová. 
Do rady byli navržení: Ing. Josef Kucin – Obec Jiřetín pod Bukovou, Mgr. Marek Hotovec – Město 
Smržovka, Jiří Černý – Obec Zlatá Olešnice, Ing. Tomáš Bureš – podnikatel, Zlatá Olešnice, Ing. Blanka 
Patrová – Buková s.r.o., Jiřetín pod Bukovou, Jiřina Voláková – Obec Držkov, Mgr. Jana Ducháčková – 
TJ Sokol, Zlatá Olešnice, Ivana Hujerová – O.S. Zvony, Velké Hamry, RNDr. Jiřina Vargová – 
Myslivecké sdružení Černá Studnice, Smržovka. 
Do kontrolní komise byla navržena Anna Kuřátková – Obec Albrechtice v Jizerských horách 

 

Usnesení č. 4/2013 
Členská schůze schválila za členy rady: 
1. Ing. Josef Kucin – Obec Jiřetín pod Bukovou 
2. Mgr. Marek Hotovec – Město Smržovka 
3. Jiří Černý – Obec Zlatá Olešnice 
4. Ing. Tomáš Bureš – podnikatel, Zlatá Olešnice 
5. Ing. Blanka Patrová – Buková s.r.o., Jiřetín pod Bukovou 
6. Jiřina Voláková – Obec Držkov 
7. Mgr. Jana Ducháčková – TJ Sokol, Zlatá Olešnice 
8. Ivana Hujerová – O.S. Zvony, Velké Hamry 
9. RNDr. Jiřina Vargová – Myslivecké sdružení Černá Studnice, Smržovka 

 

pro: 18                   proti: 0                         zdrželo se: 0                   
 
 
Usnesení č. 5/2013 
Členská schůze schválila za členku kontrolní komise Annu Kuřátkovou – Obec Albrechtice v 
Jizerských horách. 
pro:  17                       proti :  0                        zdrželo se: 1 
 
 
ad 7) 
Předseda sdružení podal informaci o dosavadním průběhu přípravy ISRÚ a harmonogram dalších prací 
k její dokončení. 
 
ad 8) 
Předseda sdružení podal informaci o přípravě žádosti na projekt Získávání dovedností, animace a 
provádění z PRV. 
 
ad 9) 
I. Hujerová – informovala, že Rada Libereckého kraje se zabývala podporou MAS a seznámila přítomné 
s uvažovanými způsoby finanční podpory. 
 
 
Schůze byla ukončena v 17.50 hodin. 
 
Zapsala: Ing. Blanka Patrová 
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