ZÁPIS
z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska konané dne 4.4.2014 v Jiřetíně pod Bukovou
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: M. Hotovec
Program: 1. Strategie MASRT
2. Volba místopředsedy rady MASRT

Zápisem byla pověřena B. Patrová.
1. Strategie MASRT
Zástupci ARR Nisa informovali, že bylo dokončeno zpracování analytické části, které
se provádělo z dostupných dat a údajů z dotazníkového šetření. Byla zpracována
SWOT analýza. Na základě této části navrhli cíle a opatření. Nyní očekávají zpětnou
vazbu od MASRT.
J. Kucin upozornil na nutnost provázanosti analytického textu a navrhovaných
opatření. Jako příklad uvedl rozpor v požadavku na výstavbu mateřských škol a
dostupných míst v těchto předškolních zařízeních.
K. Preusslerová postrádá v dokumentu dopravní obslužnost a hlavně sociální
problematiku. Chybí jí rovněž zdůraznění typičnosti regionu především lyžování,
zvlášť běžecké.
J. Černý by doporučoval z turistického hlediska věnovat pozornost regionu jako velmi
průmyslové oblasti v minulosti.
J. Vargová v dokumentu zcela postrádá MA 21. Upozornila, že dokument nenavazuje
na Program rozvoje LK. Zcela nevhodné se jí jeví spojení kapitoly životního prostředí a
cestovního ruchu. Postrádá rovněž analýzu neziskových organizací.
J. Kucin a B. Patrová naopak považují spojení kapitol životního prostředí a cestovního
ruchu v našich podmínkách za potřebné.
K. Preusslerová postrádá v textu zmínku o významných NO Zvony, Maják, Železniční
společnost Tanvald.
B. Patrová navrhla projednat jednotlivé připomínky v radě MASRT a pak je jako celek
předat ARR Nisa.
V další části jednání vystoupili zástupci Agentury pro sociální začleňování při Úřadu
vlády ČR. Seznámili přítomné se svými aktivitami v sociálně vyloučených lokalitách.
Na území MASRT působí již druhým rokem ve Velkých Hamrech, kde spolupracují při
řešení problémů místní romské komunity. Jedná se o prevenci kriminality, aktivity ve
spolupráci s Úřadem práce – zaměstnání nezaměstnatelných, přechod od VPP k
trvalému pracovnímu poměru, řešení zanedbané předškolní výchovy. Začátek nového
plánovacího období 2014-2020 je vhodným časem k zapojení MAS do této
problematiky. Agentura pro sociální začleňování poskytne metodickou podporu, aby
se tato problematika objevila v ISRÚ a bylo navrženo efektivní řešení, které by mohlo
být z těchto zdrojů financováno.

Členové rady MASRT vznesli řadu poznatků z praxe k tomuto tématu.
J. Kucin poděkoval zástupcům Agentury pro sociální začleňování za jejich prezentaci a
vyzval ARR Nisa ke spolupráci s nimi, tj. aby včlenili jejich návrhy do ISRÚ.
Zástupci ARR Nisa vyzvali MASRT, aby předložila své připomínky a požadavky k ISRÚ
tak, aby mohly být do dokumentu zapracovány a mohl být dodržen dohodnutý
harmonogram.
J. Kucin vyzval členy rady, aby své připomínky a náměty posílali přímo ARR Nisa a také
jemu.
Po krátké diskusi bylo domluveno, že další jednání rady k tvorbě ISRÚ se uskuteční v
pátek 11.4.2014 od 9.00 hodin v Jiřetíně p.B. v zasedací místnosti OÚ. Členové rady
své podněty k tomuto jednání zašlou nejpozději do večera 9.42014 e-mailem všem
členům rady.
V další části se představil L. Suchomel se svou nabídkou pro MASRT. Krátce představil
sebe a předložil dvě varianty své spolupráce na tvorbě ISRÚ. Nabízí buď kompletní
zpracování celého dokumentu nebo je možná i varianta jeho dohledové činnosti nad
výstupy ARR Nisa. Cenovou nabídku má k dispozici předseda MASRT, který ji rozešle
všem členům rady, aby bylo možné na příštím jednání rady o nabídce rozhodnout.
J. Vargová upozornila na možnost čerpání prostředků z Norských fondů, 2. výzva
proběhne v říjnu t.r.
Předseda J. Kucin informoval, že MASRT byla po třech kontrolách schválena dotace
na projekt „Osvojování“.

2. Volba místopředsedy rady MASRT
V souvislosti s nově přijatými stanovami spolku je nutné zvolit místopředsedu rady.
J. Kucin do této funkce navrhnul M. Hotovce, s kterým kandidaturu projednal a který
ji přijal. Nikdo nenavrhl jiného kandidáta. M. Hotovec byl všemi hlasy přítomných
zvolen místopředsedou rady MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.
Usnesení č. 5/2014
Rada MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. schválila do funkce místopředsedy rady M. Hotovce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala: Ing. Blanka Patrová

Ing. Josef Kucin, předseda

