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Z Á P I S 
ze shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldsko dne 26. 02. 2016 od 09 hod., Smržovka  

 
Přítomni:   
Marek Hotovec, Smržovka  Eva Zbrojová, Harrachov 
Jaroslav Najman, Velké Hamry  Stanislav Pelc, Kořenov 
Věra Mužíčková, Plavy  Anna Kuřátková, Albrechtice v J. h. 
Jiří Černý, Zlatá Olešnice Josef Kucin, Jiřetín p.B. 
Vladimír Vyhnálek, Tanvald Blanka Patrová, Jiřetín p. B. 
Antonín Bělonožník, Tanvald  Jan Mixa, Josefův Důl 
Hana Preislerová, Tanvald Jaroslav Kořínek, Desná v J. h. 
 
Omluveni:   
Andrea Princová, Zásada 
 
Hosté:  
Kateřina Preusslerová, manažerka MT  
Jana Horáková, ředitelka FOKUS Liberec o.p.s. 
Otto Pospíšil, zástupce ředitele KORID LK  
Michaela Lochmanová 
 
ad 1. Zahájení  
Předseda mikroregionu Marek Hotovec zahájil jednání v 9:00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, 
že shromáždění starostů je usnášeníschopné; navržený program jednání byl jednomyslně schválen: 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
3. Prezentace FOKUS Liberec o.p.s. 
4. KORID LK – změna jízdních řádů 
5. Činnost svazku obcí Jizerské hory 
6. Činnost MAS Rozvoj Tanvaldska 
7. Komunitní plánování – paní Lochmanová + L. Jírová 
8. Meziobecní spolupráce 
9. Realizace projektů 
10. Hospodaření 
11. Informace ze SVS a.s. 
12. Různé – spolupráce RTM, Naše Jablonecko 
 
ad 2. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek 
 
ad 3. Prezentace FOKUS Liberec o.p.s. 
Ředitelka společnosti PhDr. Jana Horáková - představila činnost, již jednala se starostou města 
Tanvald - Fokus Liberec o.p.s. má zájem rozšířit služby pro osoby s duševním onemocněním na ORP 
Tanvald; 2 terénní služby - podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Cílem služeb je: 
1. poskytnout podporu lidem s duševním onemocněním, kteří sociálně selhávají a způsobují tak 
problémy sobě nebo svému okolí a 2. připravit  podmínky pro přechod pacientů z psychiatrických 
nemocnic ve spolupráci s obcí, s psychiatrickou nemocnicí a dalšími zdravotnickými i sociálními 
službami, se kterými Fokus Liberec spolupracuje; rozvoj služeb je v souladu se střednědobým 
plánem LK  a bude Libereckým krajem finančně podpořen z individuálních projektů po dobu 3 let.  
Nyní je třeba mj. zmapovat počty klientů z jednotlivých obcí a zajistit pro budoucí období podíl 
spolufinancování od jednotlivých obcí; kalkulace na jednu službu  pro celé ORP 32 tis.Kč/rok 2016. 
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Po ukončení IP se budou obce finančně podílet na základě počtu osob, které byly v obci podpořeny. 
Formulář týkající se potřebnosti služeb vyplňuje - dle požadavku LK - za ORP  Město Tanvald.  
p. Vyhnálek – tyto služby ZP nehradí, nejedná se o nemoc; potřebnost jednoznačná; doporučuje, aby 
ORP službu zaštítilo pod podmínkou spolufinancování jednotlivých obcí 
p. Hotovec – chybí koncepce od státu; nutno zakomponovat do komunitního plánu 
pí Preislerová - každá soc. služba musí být zaregistrovaná přímo v obci, kde svoje služby poskytuje, 
jinak nemůže být zasíťovaná na LK a nemá šanci na dotace; každá obec si sama rozhoduje o 
potřebnosti služby. Doporučuje dohodu v rámci mikroregionu o výši příspěvků jednotlivých obcí 
podle počtu klientů využívajících konkrétní služby. V Tanvaldě tuto potřebnost prověřuje sociální 
odbor. Fokus nyní nabízí důležitou službu, stará se o klienty v podstatě „neumístitelné“.  
 
ad 4. KORID LK – změna jízdních řádů 
Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti – představil novou koncepci dopravy – změny 
autobusových a vlakových jízdních řádů – výhody a nevýhody; platné změny od 28. 2. zaslány na 
všechny obce; připomínky měst Tanvald a Desná v jednání;  
p. Miksa – předal za obec Jos.Důl připomínky písemně, od účinnosti nových jízdních řádů situace 
naprosto nevyhovující, stálé zpoždění, bez absolutní návaznosti, velká kritika cestujících 
p. Hotovec – jízdní řády nejsou přehledné, velké množství oprávněných připomínek 
p. Pospíšil – sdělil interní důvody zpožďování -  je to ostudné, kritika oprávněná; je nezbytné 
informace o nových jízdních řádech dostat k cestujícím, o mnohých nových spojích veřejnost neví, 
což je chyba; nabízí schůzku na příští týden, maximum možného se pokusí zakomponovat do 
červnové změny 
pí Patrová za Jiřetín – naprostá nekoordinovanost přípojů; žádá o řešení nejožehavějších problémů 
urychleně 
pí Kuřátková – souhlasí s předřečníky 
p. Najman – změny jsou cestujícími vnímány jako nejhorší v historii, největší problémy způsobují 
přestupy 
p. Pospíšil – řidiči mají pokyny k čekání na přípoj, tyto záležitosti musejí vyřešit dopravci; kritiku 
přijímá 
p. Kořínek – za Desnou potřebuje nutně dořešit ranní spoj Desná I. 
p. Hotovec – konkrétní záležitosti budou projednány, ta bude domluvena na schůzce příští týden; je 
třeba vyvinout tlak na Liberecký kraj → na dopravce → na řidiče 
pí. Zbrojová a pí Mužíčková – pochvala Ing. Pospíšilovi – vždy vyhoví, korektní jednání 
 
ad 5. Činnost svazku obcí Jizerské hory 
p. Pelc – podal info o účasti SOJH na veletrzích cest. ruchu, kde jsou prezentovány všechny obce 
regionu 
 
ad 6. Činnost MAS Rozvoj Tanvaldska  
p. Kucin sdělil –  
� společná žádost MAS Rozvoj Tanvaldska a Mikroregionu Tanvaldsko  o dotaci na MAP ve 

školství prošla formální kontrolou hodnotitele; 
� dne 31. 3. 2016 bude MŠMT pořádat seminář k šablonám pro animaci škol; 
� dne 24. 3. 2016 se od 16.00 uskuteční Valná hromada MAS Rozvoj Tanvaldska; 
� k programovým rámcům pro SCLLD měl doplňující návrhy jen jeden člen rady MASRT, ty 

budou zapracovány v případě, bude-li toto možné s ohledem na pravidla jednotlivých operačních 
programů; 

� finální verze strategie SCLLD a jejich příloh, která se bude valné hromadě předkládat ke 
schválení, bude zveřejněna před jejím jednáním na webových stránkách MASRT. 

pí Preusslerová - připomínkovala Akční plán - programový rámec pro operační programy EU v 
rámci implementace SCLLD MAS Rozvoj Tanvaldska = programový rámec pro: 1/ IROP, 2/ 
OPZ=Operační program zaměstnanost a 3/ PRV, resp. se ujišťovala, zda všechno z Akčního plánu 
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mikroregionu je včleněno i v SCLLD MAS; zjištěno, že drobné památky, cestovní ruch, doprava, 
životní prostředí atp. zatím z tohoto programu financovat nelze. 
 
ad 7. Komunitní plánování  
pí Preusslerová – 2.verzi od sl. Lochmanové starostům nepřeposílala, jelikož tato nebyla dalšího 
projednání 
schopná, měla velmi mnoho nedostatků a navíc jí byla doručena před zasedáním mikroregionu; nyní 
zaslala sl. 
Lochmanové zpět návrh s připomínkami svými a pí Večerníkové – poté bude jednáno dál; jakmile 
bude návrh schopen projednání se starosty, bude předložen. 
p. Hotovec - paní Lochmanová nespolupracovala se samosprávou při zpracování KP, nekonzultovala 
potřebnost jednotlivých služeb v obcích a rovnou předložila konečný materiál, který neobsahoval 
výstupy z MOS ani hodnocení minulého KP; navrhuje, aby na toto téma bylo svoláno samostatné 
jednání v Tanvaldě za účasti pí Lochmanové, Preusslerové a Jírové a byly doplněny materiály o 
výstupy z meziobecní spolupráce.                    
 
ad 8. Meziobecní spolupráce  
p. Hotovec – sdělil, že na setkání starostů SMO v Liberci zástupce Svazu p. Robert Zeman 
prezentoval nový pokračující projekt Svazu měst a obcí, do kterého jsme byli zapojeni, údajně již 
byla žádost na projekt "Center společných sdílených služeb obcí" podána na ministerstvu – nyní se 
čeká, bude-li projekt podpořen 
  
ad 9. Realizace projektů  
pí Preusslerová 
� Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko – žádná aktualita, monitoring 

udržitelnosti proběhne do konce června 2016. 
� Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska – připomněla, že do konce roku 2016 bude 

nutno zajistit fotodokumentaci odpočinkových míst k příslušné monitorovací zprávě. 
� Místa s tradicí – předložila tabulku přesně rozúčtovaných nákladů na jednotlivé obce, vysvětlila 

souvislosti a systém rozúčtování; úkol pro každou obec → zkontrolovat do 2. 3. 2016 příslušný 
řádek, zda souhlasí uhrazená půjčka + vlastní podíl. Dále uvedla, že na základě schválení ÚRR RS 
SV byla připsána na účet mikroregionu u KB a.s. přes účet u ČNB dotace ve výši 20.337,10 EUR 
= 546.762,93 Kč (přepočet KB dle aktuálního kurzu). Celkové výdaje byly 647 272 Kč, z toho 
dotace 85% činí 550 181,20 Kč. Rozdíl, který hradí obce, je pravděpodobně díky kurzové ztrátě 3 
418,27 Kč – tabulka je přílohou k zápisu 

� Mobilní kompostárna – projekt probíhá, školení zástupců obcí zapojených do projektu se 
uskuteční na jaře, až bude k dispozici biomasa; zajistí pí Preusslerová pro všechny najednou. 

� Vytvoření komplexního systému separace BRO v MT – vesměs školení občanů v 
kompostování  již proběhlo, zbývají města Harrachov a Desná -  zajistí si školení u pí Jonášové 
individuálně.  

� GASTROodpady - pro nedostatečný zájem by se měl projekt zrušit, pro je Zásada, Jiřetín a 
Smržovka; pí Preusslerová doporučuje konečné záporné rozhodnutí ještě definitivně neschvalovat, 
jelikož pro velký šum a nesoustředěnost v jednací síni by se mohl názor některých přítomných 
změnit… navíc p. Kucin uvedl, že je možné přidat k tomuto projektu na předcházení odpadu 
různou další techniku – tato informace zapadla ve všeobecném hlaholu….  

� Konference „Odpad zdrojem“ – účastní se p. Preusslerová a p. Kucin – projednají se zástupci 
JRK, pí Jonášovou z INCIEN i dalšími poradci vhodnost zapojení do projektu „Gastroodpady“ a 
možnosti čerpání prostředků na techniku 

� Agenda 21 - návrh na zapojení se do projektu "Good governance členských obcí MAS ROZVOJ 
TANVALDSKA implementací MA 21" (navrhuje RNDr. Jiřina Vargová) - realizátorem by byl 
Mikroregion Tanvaldsko pro území MAS RT; projekt řeší implementovat MA 21 do procesu 
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tvorby projektů naplňujících Akční plán MT; výstupem bude vytvoření organizační struktury pro 
praxi MA 21:  
o pracovní skupina pro MA 21 
o komunikační platforma v regionu (neziskové organizace, školy, podnikatelé, aktivní 

veřejnost) - webový portál 
o databáze subjektů 
o kulaté stoly, dotazníky, workshopy atd.  
o především budou připraveny analýzy, studie i projektové fiše v tématech SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, SVAZKOVÉ ŠKOLY,  REVITALIZACE BROWNFIELDS prostřednictvím 
práce s veřejností metodou MA 21 apod. 

 
� Akce Cyklostezkou Járy Cimrmana 2016 – program: so 11. 6. divadlo Posel z Liptákova, ne 

12. 6., spanilá jízda - začíná již v Návarově; požadavek na jednotlivé obce → u kostela alegorické 
průvody  

 
ad 10. Hospodaření - p. Hotovec  
1. předložila dodatečně doručenou faktura na inzerci akce Cimrman 2015 – cena 1.210 Kč → bez 
připomínek 
2. přednesl informace o proběhlé kontrole hospodaření za rok 2015 → vše v pořádku 
3. navrhl na zrušení RO č. 11/2015 a schválení RO č. 1 

Usnesení č. 1/2016 

Shromáždění starostů ruší usnesení č. 24/2015 (rozpočtové opatření č. 11/2015) 

  → jednomyslně schváleno  

Usnesení č. 2/2016 

Shromáždění starostů schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

VÝDAJE 

Úprava dokumentace SEA - rozšíření lyžařského areálu na Špičáku  71.390,- Kč  

 PŘÍJMY 

Transfery obcí – Desná, Tanvald  47.594,- Kč 

Přebytek hospodaření 2015 (Albrechtice v J. H.)  23.796,- Kč 
  → jednomyslně schváleno 
  
ad 11. Informace ze SVS a.s.  
p. Hotovec – podal informace k připravované transformaci -  probíhají jednání poradní skupiny 
akcionářů k zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020; je vypracována studie 
hodnotící jednotlivé možné postupy SVS a jednotlivé varianty od prodeje nebo koupě podílu SČVK 
po variantu vybudování nové vodohospodářské infrastruktury na „zelené louce“; všechny varianty 
jsou posuzovány multikriteriálním postupem, tj. hodnotí se ekonomická výhodnost, právní rizika, 
časová náročnost apod.; nyní se připravují aktivy akcionářů v jednotlivých okresech; zápis ze dne 11. 

2. přílohou k zápisu 
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ad 12. Různé:  
 
� p. Pelc podal informace o 

o jednání s polským partnerem ohledně možností spolupráce na malých i velkých projektech 
v období let 2016 – 2020; p. Pelc s manažerkou pí Preusslerovou navštíví polského partnera 
za účelem upřesnění informací;  

o problému internetových novin Naše Jablonecko – provoz ztrátový, majitel Ing. Ježek v tomto 
rozsahu a formátu již nadále nebude dotovat, pokud mají obce mikroregionu zájem na 
zachování novin, je možné jednat o spolufinancování → starostové shodně konstatovali 
zájem o zachování; konkrétní rozsah spolupráce bude projednán s majitelem 27. 2. 2016; 

� p. Najman – informoval o možnosti příjmu TV kanálu RTM + přes klasickou anténu /Multiplex4/ 
nebo satelit Astra v rámci programu regionalnitelevize.cz na celém území Mikroregionu 
Tanvaldsko. Anténa musí být umístěna vně objektu, nejlépe na střeše; signál je možný chytat i 
odrazem; informace z oficiálních stránek RTM+ jsou přílohou zápisu 

� pí Zbrojová – na jednání posledního zastupitelstva v Harrachově odsouhlasili nesouhlas 
s projektem MŠMT „inkluze“- žádá o podporu Mikroregionu 
p. Černý – doporučuje pozvat ministryni Valachovou 
po hromadné diskuzi odsouhlaseno zaslání dopisu panu hejtmanovi se žádostí o společnou 
schůzku – zajistí pí Zbrojová 

� p. Kořínek –  
o žádá o schválení příspěvku na oslavu 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné ve výši 

36.500 Kč – podíl podle počtu obyvatel → bez připomínek odsouhlaseno 
o poptává vhodné tvrdé dřevo na „dřevotesání“, např. jasan, javor, alespoň 2,5 metru dlouhé 

� p. Najman – požádal p. Vyhnálka o informace z návštěvy pana prezidenta v Tanvaldě; p. 
Vyhnálek podal vyčerpávající informace 

� pí Mužíčková informovala o konání zájezdu Obcí Plavy, běžky Horní Mísečky- Harrachov a 
několika volných místech, v případě zájmu účast vítána 

 
Příští jednání MR Tanvaldsko se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2016 od 14:00 hodin v Jiřetíně p. B. 

 
Jednání MRT bylo ukončeno ve 12:00 hod. 
 
Zapsala: Věra Mužíčková   
 
 Mgr. Marek Hotovec 

předseda mikroregionu 
  
Přílohy k zápisu:  
� Místa s tradicí – tabulka s rozpisem  
� SVS - zápis z jednání dne 11.2.  
� Příjem RTM+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






