ZÁPIS
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska konané dne 7.11.2013 v Jiřetíně pod Bukovou
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: I.Hujerová, M.Hotovec, J.Voláková
Program: 1. Přijetí nových členů
2. Informace monitorovací komise
3. Stav přípravy ISRÚ
4. Informace o realizaci projektů
Zápisem byla pověřena B.Patrová.
1. Přijetí nových členů
Rada MASRT projednala a schválila žádosti o přijetí za členy MAS Rozvoj Tanvaldska
DH-FR racing Tanvald, IČ 01252089 a pana Miloslava Jona, Chrastava (majitel
rekreačního objektu v Antonínově).
Usnesení č. 13/2013
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila přijetí DH-FR racing Tanvald, IČ 01252089,
Krkonošská 536, Tanvald za člena MAS Rozvoj Tanvaldska.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2013
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila přijetí Miloslava Jona, Liberecká 22, Chrastava
(Antonínov 116, Josefův Důl) za člena MAS Rozvoj Tanvaldska.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Informace monitorovací komise
J.Kucin informoval o činnosti monitorovací komise. Všechny akce konané v rámci
tréninkové výzvy byly navštíveny a zdokumentovány předsedou MASRT, manažerkou
a členkou monitorovací komise B.Patrovou.

3. Stav přípravy ISRÚ
J.Kucin seznámil s dopisem od ARR Nisa, v němž vyčísluje náklady na dosud
provedenou práci na ISRÚ a vyjadřuje záměr pokračovat v práci po vyčerpání
garantovaných 200 tis. Kč i v příštím roce. Agentura stále čeká na definitivní verzi
metodiky zpracování ISRÚ. Dosud za sběr dat a jednání s orgány, které jsou shrnuty v
25 stranách textu, vyčíslují náklady 95 tis. Kč. MASRT odpověděla, že nesouhlásí s
oddalováním termínu dokončení, čekání na finální podobu metodiky nebrání v
průběžném pokračování v práci na Strategii. Za naprosto nepřijatelný považuje
požadavek na navýšení platby za vypracování ISRÚ o 160 tis. Kč, jak ARR požadovala
již dříve. MASRT požaduje, aby ARR Nisa odvedla do konce roku maximum práce na
Strategii v limitu garantovaných 200 tis. Kč. Pokud dle těchto podmínek ARR Nisa
ISRÚ nedokončí, dokončí si ji MASRT sama tak, aby mohlo dojít k jejímu dokončení v
únoru příštího roku nebo do jednoho měsíce po schválení metodiky. MASRT chce být
mezi prvními žadateli o podpoření.

Na dotaz J.Vargové, která mj. rovněž vyjádřila nespokojenost s přístupem ARR,
J.Kucin detailně popsal schvalovací proces ISRÚ.
J.Vargová informovala, že Rada vlády pro udržitelný rozvoj, jejímž je členem, ještě
řeší, jak by měla být v ISRÚ začleněna MA 21.
B.Patrová apelovala na J.Vargovou, aby se osobně zasadila o urychlení všech kroků,
které vedou ke konečné verzi metodiky tvorby ISRÚ.
J.Kucin konstatoval, že dosud nejsou schváleny ani definitivní Standardy MAS. Je
chvályhodné, že by mělo dojít ke zmírnění některých požadavků, např. na počet osob
v orgánech a jejich procentní zastoupení.

4. Informace o realizaci projektů
- J.Kucin informoval, že žádost o dotaci na projekt „Památky a jejich budoucnost
III.“ nebyla schválena.
- Projekt „Získávání dovedností, animace a provádění“ byl naplněn, všechny akce
proběhly. Vyúčtování musí být provedeno do 8.12.2013. Akce byly kontrolovány
prostřednictvím vnitřních orgánů MASRT, proběhla i jedna kontrola v terénu ze
strany SZIF Hradec Králové.
- Projekt spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“ se uskutečnil napůl zde na
Tanvaldsku a napůl na Jičínsku a je již v závěrečné fázi. Jeho úspěšná realizace je
důležitá pro další hodnocení MASRT.
- J.Vargová upozornila, že stále ještě běží program přeshraniční spolupráce CZ – PL,
který by chtěla využít pro partnerství mysliveckých sdružení.

Zapsala: Ing. Blanka Patrová

Ing. Josef Kucin, předseda

