ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov
Dne 15.3.2002 v budově Městského úřadu v Semilech od 9.00 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
Ing. Jindřich Jeníček (firma JENA CZ) - host

Program jednání a hlasování:
1.

Rozšíření CHKO Český ráj

Na základě předešlých jednání bylo zpracováno společné stanovisko k návrhu rozšíření CHKO Český ráj.
Stanovisko konstatuje důvody, pro které starostové Chuchelny a Záhoří s rozšířením nesouhlasí. Rada města
Semily vyslovila stanovisku podporu.
Text stanoviska bude zaslán Ministerstvu životního prostředí, kopie pak bude zaslána Správě CHKO Český ráj
v Turnově, Krajskému úřadu v Liberci, vybraným sousedním obcím a místnímu tisku.
usnesení č.4/2002 - Zástupci mikroregionu nesouhlasí s rozšířením CHKO Český ráj na Kozákov a schvalují
nesouhlasné společné stanovisko k návrhu rozšíření CHKO Český ráj
jednohlasně odsouhlaseno
2.

Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2003

Pro žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2003 bude pro dotační titul 6 uplatněna žádost o
dotaci na poradenství, pro dotační titul 7 bude uplatněna další žádost na opravu místní komunikace v Záhoří
do výše 500.000 Kč. Další žádosti budou aktualizovat nevykryté žádosti z letošního roku.
k bodu nebylo hlasováno, bude upřesněno na příštím jednání mikroregionu
3.

Provoz letních turistických autobusů

Ing. Jeníček z firmy JENA Turnov informoval zástupce o přípravě provozu letních turistických autobusů
v Českém ráji a okolí na rok 2002. Probíhá poptávka po reklamních agenturách, připravuje se propagace
formou letáků a plakátů, které budou k dispozici na informačních centrech a budou se v rámci možností
distribuovat po výstavách a veletrzích.
Zástupci mikroregionu zopakovali svůj návrh na posunutí termínu zahájení provozu na linkách č. 3 (Turnov Kozákov - Jičín) a č. 4 (Semily - Kozákov - Železný Brod) na polovinu června, případně konec června.
Zástupci souhlasí s kompromisním posunutím zahájení o týden dříve oproti loňskému roku.
k bodu nebylo hlasováno
4.

Různé

- z důvodu nedostatku financí se mikroregion nepřipojí k záměru zpracování projektu oprav a úprav
turistických stezek v Měsíčním údolí a souvisejícím území (Mírová p.K., Radostná p. K.)
- bude jednáno s Okresním pozemkovým úřadem o možnostech využití fondu SAPARD a státních prostředků
na úpravu cesty mezi Smrčím a Železným Brodem pro vedení cyklostezky
- bude jednáno s Pozemkovým fondem o možnosti úpravy cesty na Vzdychánek, která je vlastnictví fondu,
část cesty je poškozena, část není v terénu vytyčená a udržovaná
zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení

