
 

Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 29. 4. 2022 

 

 

Usnesení č. 13/2022: 

Schválení Memoranda o sociální platformě 

Starostové Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, přesvědčeni o nutnosti vzájemné aktivní spolupráce a 

posílení komunikace mezi starosty členských obcí v oblasti plánování a organizace rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb, schvalují na základě předběžné ústní dohody s klíčovými aktéry v území 

MEMORANDUM o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území Mikroregionu Tanvaldsko. 

usnesení přijato jednomyslně   

 

Usnesení č. 14/2022: 

Ustavení Platformy pro komunitní plánování sociálních služeb v MT 

Starostové Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko ustavují Platformu pro komunitní plánování sociálních 

služeb v MT v tomto složení: 

- Ing. Kateřina Preusslerová (za Mikroregion Tanvaldsko) 

- Mgr. Vladimíra Součková (za ORP Tanvald – odd. sociální práce a soc. služeb) 

- Iveta Veselková (za ORP Tanvald – romský poradce)  

- Michaela Lochmanová (za poskytovatele sociálních služeb - Oblastní charita Most) 

- Mgr. Antonín Bělonožník (za ORP Tanvald - místostarosta města)  

- Dana Lejsková (za město Velké Hamry – sociální pracovník),  

- Andrea Gergelyová (za město Desná - vedoucí sociálně správního odboru, matrika) 

- Bc. Olga Kahánková (za poskytovatele sociálních služeb - Dům penzion pro důchodce Smržovka) 

- Lucie Kučerová (za město Harrachov)  

usnesení přijato jednomyslně   

Usnesení č. 15/2022: 

Podání žádosti o dotaci Libereckého kraje z oblasti sociálních věcí 

Starostové Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko schvalují podání žádosti o dotaci Libereckého kraje 

z oblasti sociálních věcí - individuální žádost o dotaci na komunitní plánování obcí. 

Celková dotace LK na podporu střednědobého plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko 

metodou komunitního plánování je 199 404,- Kč na roky 2022 a 2023.  

K této podpoře budou doplněny vlastní zdroje MT ve výši 24 285 Kč měsíčně, to je 218 565 Kč pro rok 

2022 a 291 420 Kč pro rok 2023. 

usnesení přijato jednomyslně   

Usnesení č. 16/2022: 

Nesouhlas s rušením stavebních úřadů  

Starostové Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko jsou jednoznačně proti rušení stavebních úřadů a schvalují 

zaslání písemného nesouhlasu k rukám pana ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. 

usnesení přijato jednomyslně   

 

 

 

        

Mgr. Marek Hotovec   v.r. 

předseda mikroregionu 


