ZÁPIS
z jedná ní rady MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne 12.1.2012 v Jiřetíně pod Bukovou

Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Iva Kucinová
Hosté:

Ing. Blanka Patrová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zadaných úkolů.
Projednání návrhu stanov sdružení.
Přijetí nových členů občanského sdružení Rozvoj Tanvaldska.
Příprava strategického plánu LEADER.
Počet a zaměření projektových fichí.
Motto sdružení.
Různé.

Ad 1)
- Získání původních dokumentů MAS (Strategie rozvoje z r. 2005) a zaslání členům rady ing. Kucin: splněno
- Aktualizace členů MAS - ing. Kucin: splněno. Původní členové dle seznamu byli
telefonicky kontaktováni. 2 nechtějí být nadále členy, 7 chce pokračovat v členství, 6
členů na telefonický kontakt nereagovalo. Obce a ostatní členové přítomní na Členské
schůzi MAS RT dne 22.11.2011 již nebyli dotazováni.
- Vytvoření webových stránek – ing. Kucin: splněno. Stránky fungují na adrese:
www.masrt.cz. Je pouze potřeba doplnit lepší mapku.
- Kontrola ostatních úkolů bude pro nepřítomnost p. Bureše provedena na příštím jednání
rady.
Ad 2)
Rada navrhuje následující úpravy stanov:
- Čl. 1, odst. 2: Sídlem sdružení je Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Albrechtice v
Jizerských horách
- Čl. 5, odst. 2: V případě rozhodování o vlastním projektu je příslušný člen výběrové
komise z rozhodování vyloučen.
- Čl. 6, odst. 3: Oprávněnost k zastupování člena na členské schůzi doloží zástupce člena
písemným pověřením.
- Čl. 6, odst.5, písm. k) rozhoduje o odvolání proti nepřijetí nového člena radou
- Čl. 7, odst. 1: Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Má nejméně 5 členů, kteří
jsou voleni členskou schůzí. Volebním obdobím jsou 2 roky. Člen rady může být volen
opakovaně.
Ad 3)
Rada přijala všemi hlasy přítomných tyto nové členy o.s. Rozvoj Tanvaldska:
- SVJ 108 – 111 Jiřetín pod Bukovou 108 – 111 o.s.
- Spolek Patron o.s.
- Detoa Albrechtice s.r.o.

- TJ Albrechtice/Jiřetín
Rada doporučuje oslovit ohledně členství Železniční společnost Tanvald o.p.s. a dát na webové
stránky výzvu, že můžou přistoupit noví členové, zvlášť vítáni jsou mladí, zemědělci a
neziskové organizace.
Usnesení 01/2012
Rada rozhodla o přijetí těchto nových členů občanského sdružení MAS Rozvoj
Tanvaldska: Detoa Albrechtice, s.r.o., SVJ 108-1011 Jiřetín pod Bukovou, Spolek Patron
o.s., TJ Albrechtice/Jiřetín.
Ad 4)
Přítomným se krátce představila Tereza Šolcová, manažerka MAS. Dále seznámila přítomné s
harmonogramem příjmu žádostí o dotace na projektová opatření Programu rozvoje venkova
pro rok 2012 (3 kola – jaro, léto, podzim) a s jejich programovým zaměřením. Vzhledem ke
krátkosti času na zpracování strategických dokumentů a současně nutnost mít je kvalitně
zpracované bude MASRT usilovat o získání finančních prostředků až v podzimním kole na
projekty z opatření Spolupráce a také na bude usilovat o dotaci z Programu Osvojení, jehož
vyhlášení se předpokládá v průběhu léta 2012. Na členské schůzi je potřeba zjistit zájmy
jednotlivých členů, na jaké projektové záměry budou chtít žádat o dotaci, v jaké výši a
v jakém časovém období s ohledem na zpracování SPL a zaměření projektových Fichí.
Ad 5)
Rada navrhuje zvolit menší počet fichí se širšími prioritami – 2 podopatření v každé fichi.
Strategický plán LEADER MAS RT musí korespondovat s texty os I., II., III. Na Členské
schůzi bude učiněna výzva k předkládání projektových záměrů prostřednictvím Karty
projektu. Termín pro podání těchto záměrů je stanoven do 14 dní ode dne konání členské
schůze. Rada zvažovala, jak správně časově vymezit plánovací období: 2012-13, 2012-2020
či 2012-2013 + 2014-2020. Vzhledem k faktu, že MAS je v této chvíli nepodpořena, ale bude
usilovat o dotaci z programu Osvojení vychází jako nejvhodnější varianta 2012-2020.
Ad 6)
Po krátkém zdůvodnění a upřesnění bylo jako motto sdružení navrženo:
„Region s nejlepšími vyhlídkami“, které odráží množství vrcholů a rozhleden v regionu a také
je vhodným dvojsmyslem k očekávané lepší budoucnosti.
Ad 7)
Na členské schůzi 26.1.2012 projednat:
- Navrhnout členský příspěvek ve výši 100,- Kč. Splatnost příspěvku v hotovosti, nebo na
účet sdružení do 14 dnů od konání členské schůze, na které byl schválen.
- Předložit zprávy výroční, zprávu o hospodaření sdružení a zprávu kontrolní komise.
- Vyzvat členy k předkládání projektových záměrů .

Zapsala: Ing. Blanka Patrová

