Zápis
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska
Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou 15
Datum, začátek:
Přítomni:

13.03.2019 v 9:00 hod.

dle prezenční listiny

Program:
1. Změna strategie CLLD
2. Přijetí nového člena
3. Členská základna - ukončení členství
4. Příprava Valné hromady
5. Různé
Ad 1.
- J. Kucin obeznámil přítomné s nutností iniciovat změnu strategie CLLD MAS Rozvoj
Tanvaldska v její části týkající se programového rámce PRV. Změnu je potřebné provést
u fichí na které sice byla vyhlášena výzva a v území o ně nebyl projeven zájem. Jedná se
o tyto fiche:
A.1.2 Rozvoj kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání a osvěty (článek 14.)
E.1.2.1 Péče o krajinu – lesnická infrastruktura (článek 17.1.c. Lesnická
infrastruktura)
E.1.2.2 Péče o krajinu – zemědělská infrastruktura (článek 17.1.c. Zemědělská
infrastruktura)
E.1.2.3 Péče o krajinu – rozvoj společenských funkcí lesa (článek 25.)
A.3.1.2 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit (článek 44.)
Alokace určené na tyto fiche budou navrženy k přerozdělení na jiné, o které je
dostatečný zájem potencionálních žadatelů.
Konkrétní výše realokací bude předložena ke schválení na jednání Valné hromady
Rozvoj Tanvaldska z.s.
-

Podklady pro jednání valné hromady připraví J. Kucin a F. Šafařík
Po projednání návrhu bylo provedeno hlasování ke změně SCLLD.

Usnesení:
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schvaluje doporučit Valné hromadě návrh změny SCLLD pro
programový rámec PRV Valná hromada schvaluje změny Programového rámce PRV
Hlasování:
pro-5 proti- 0 zdržel se-0

Ad 2.
- T. Šolcová předložila žádost o členství společnosti Kamenická huť s.r.o., IČO
04064496, zastoupenou jednatelem Zbyňkem Miklíkem, sídlo společnosti v Josefově
Dole, tedy v území působnosti MAS Rozvoj Tanvaldska. Žadatel o členství se hlásí
k zájmové skupině Rozvoj cestovního ruchu.
- Vzhledem k tomu, že žádost o členství byla všem členům rady rozeslána před
termínem jednání, nebyl k tomuto bodu programu žádný dotaz a bylo provedeno
hlasování o přijetí nového člena.
Usnesení
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila přijetí nového člena Kamenická huť s.r.o., IČO
04064496, sídlem Josefův Důl 2016, zastoupenou jednatelem Zbyňkem Miklíkem, zájmová
skupina rozvoj cestovního ruchu.
Hlasování:
pro-5 proti- 0 zdržel se-0

Ad 3.
- T. Šolcová oznámila že při kontaktování členů MAS s dotazem na úhradu členských
poplatků tito členové: Tomáš Bureš IČO 68447060, Tilion s.r.o. IČO 47545534, Jiskra
Harrachov IČO 00528510 a Luděk Suchomel IČO 40180921 požádali o zánik jejich
členství vystoupením ze Spolku Rozvoj Tanvaldska z.s.
Usnesení
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska vzala na vědomí zánik členství ve spolku Rozvoj Tanvaldska
z.s. těchto členů: Tomáš Bureš IČO 68447060, Tilion s.r.o. IČO 47545534, Jiskra Harrachov
IČO 00528510 a Luděk Suchomel IČO 40180921 ke dni 19.3.2019.
Hlasování:
pro-5 proti- 0 zdržel se-0

Ad 4.
- J. Kucin podal informaci k přípravě Valné hromady a plánovaném programu jejího
jednání. Jednání valné hromady je plánováno na 26.4.2019 v Jiřetíně pod Bukovou,
případné dokumenty k projednání Valnou hromadou je potřebné doručit do kanceláře
MAS nejpozději do 12.3.2019, aby mohly být včas předloženy účastníkům jednání.

V Jiřetíně p. Bukovou 13.03.2019
Zapsala Tereza Šolcová
Josef Kucin, předseda

