ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov
dne 29.1.2002 v budově Městského úřadu v Semilech od 8.30 hodin.

Přítomni :
Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna, starosta sdružení
Stanislav Macák - zástupce starosty města Semily
Jiří Novotný - starosta obce Záhoří
Ing. Daniel Mach /tajemník sdružení/
Hana Havlíčková - poradenské služby
Ing. Jiří Lukeš - poradenské služby

Program jednání a hlasování:
1.

Aktualizace žádostí z Programu obnovy venkova - dotační titul č. 7

V rámci žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova byly na rok 2002 podány celkem 3 žádosti o dotaci
z titulu č. 7 - značení cyklotras a úpravy povrchu, projekt sportovních zařízení a projekt rozvoje Kozákova.
Předpokladem na základě žádostí a schváleného objemu prostředků na rok 2002 v rozpočtu ČR je příspěvek
do 100.000Kč na dotační titul č. 6 - poradenství a asi 200.000Kč na dotační titul č. 7, což odpovídá zhruba
vykrytí jedné žádosti. Zástupci mikroregionu se dohodli, že výše uvedené pořadí priorit platí a bude předáno
panu Daliboru Lampovi, starostovi obce Benešov u Semil, který je členem hodnotící komise při Krajském
úřadu Libereckého kraje.
usnesení č. 1/2002 - Prioritní žádostí o dotaci z titulu 7 Programu obnovy venkova je žádost o dotaci na
značení cyklotras a opravu povrchu komunikace, po které je cyklotrasa vedena.
jednohlasně odsouhlaseno
2.

Projednání a schválení rozpočtu mikroregionu na rok 2002

Zástupcům mikroregionu byl předložen návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2002. Příjmem rozpočtu jsou
příspěvky obcí v celkové výši 34.170 Kč, částka 3.000 Kč jako doplatek mikroregionu Podkozákovsko za
zpracování studie cykloturistiky (podíl) a 100 Kč z úročení účtu. Výdaje rozpočtu je doplatek obci Záhoří za
zpracování studie rozvoje Kozákova ve výši 8.330 Kč, platba za účetnictví ve výši 2.000 Kč, platba za další
peněžní služby včetně licence na software ve výši 2.200 Kč a výdaje na propagaci mikroregionu ve výši
15.000 Kč. Výdaj na propagaci bude použit v rámci projektu zpracování propagačního materiálu Horního
Pojizeří, na který byla podána žádost o grant z programu Phare CBC. Zbylá částka rozpočtu bude použita na
výdaje spojené se společnými akcemi mikroregionu - propagace turistiky, projekty oprav turistických a
sportovních zařízení a jako příspěvek k dotacím.
usnesení č. 2/2002 -Zástupci mikroregionu souhlasí s návrhem rozpočtu ve výši 37.270 Kč.
jednoznačně odsouhlaseno
3.

Projednání spoluúčasti na projektech v rámci programu Phare CBC

Zástupci mikroregionu odsouhlasili účast v projektu propagace oblasti Horní Pojizeří, pokud spoluúčast
nepřekročí částku 15.000 Kč. Součástí projektu bude vydání skládačky mikroregionu. Propagační materiál
bude dvojjazyčný v česko-německé verzi, pokud bude získán grant z Phare CBC, v případě neúspěchu bude
obdobná žádost podána do česko-polského programu.
Zástupci mikroregionu se dohodli na společné účasti na veletrhu Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou s tím,
že náklady na akci nese město Semily. Současně bude pro rok 2003 připraven návrh účasti na propagačních
turistických veletrzích tak, aby po odsouhlasení účasti byl podíl na expozici řešen z rozpočtu mikroregionu.
k bodu nebylo hlasováno
4.

Provoz letních turistických autobusů

V letní sezóně budou v provozu turistické autobusy obdobně jako v loňském roce. Na území mikroregionu
bude v provozu linka ze Semil do Železného Brodu přes Kozákov, kde bude zajištěna návaznost na linku
z Turnova do Jičína. Autobus bude v provozu v sobotu, v neděli a o svátcích. Zástupci mikroregionu se
dohodli, že budou jednat o posunutí zahájení provozu již na konec června. Úhradu za ztrátu z provozu bude
hradit každá obec mikroregionu sama, stejně jako náklady na propagaci. K částečné úhradě nákladů na
propagaci lze využít možnost smluvního zajištění reklamy. Zisk z reklamy zůstane z větší části ziskem
příslušné obce, která si reklamu zajistí.
Nadále je nutné jednat se správcem komunikace o rekonstrukci silnice Komárov - Kozákov - Záhoří tak, aby
se mohla zkrátit trasa autobusové linky a tím i snížit ztráta z provozu. Po komunikaci je současně vedena
cykloturistická trasa.
usnesení č. 3/2002 - Zástupci mikroregionu souhlasí s provozem letního turistického autobusu na trase
Semily - Kozákov - Železný Brod s tím, že ztrátu bude hradit každá obec samostatně. Současně se bude
nadále jednat o posunutí období provozu na konec června, provoz bude probíhat v sobotu a v neděli a o
svátcích (5.7.).

5.

Různé

Přítomní byli seznámeni s postupem prací na zpracování Strategie rozvoje turistické oblasti Český ráj - zájmy
mikroregionu jsou prosazovány účastí pracovníků Městského úřadu v Semilech v pracovních skupinách.
V rámci podpory z programu SAPARD budou podporovány především investice do majetku obcí, které budou
připraveny do úrovně stavebního povolení s minimální rozpočtovanou částkou 300.000 Kč a v případě, že
žadatelem je obec, musí být její dluhová služba do 15%. Podmínky podpory budou nadále sledovány - paní
Havlíčková.
k bodu nebylo hlasováno
zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení

