ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov
Dne 25.3.2003 v Riegrově turistické chatě na Kozákově od 11.00 hodin.

Přítomni : Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna, Ing. František Mojžíš - starosta města Semily, Jaroslav
Hudský - starosta obce Záhoří, Hana Havlíčková - poradenské služby, Ing. Jiří Lukeš - MIS, Čestmír Vrabec,
nájemce chaty na Kozákově

Program jednání a hlasování:
1.

Rozpočet mikroregionu na rok 2003

Zástupci členských obcí schválili předložený rozpočet svazku na rok 2003, vyvěšený v uplynulém období na
vývěsních tabulích členských obcí. Rozpočet byl projednán a sestaven na předchozím pracovním jednání
zástupců
usnesení č. 1/2003 - Zástupci mikroregionu jednohlasně schválili rozpočet dobrovolného svazku obcí
v předložené podobě (v příloze).
(jednohlasně odsouhlaseno)
2.

Vnitřní směrnice mikroregionu

Zástupci členských obcí schválili předloženou Vnitřní směrnici Mikroregionu Kozákov, která upravuje práva a
povinnosti pracovníků a statutárních zástupců dobrovolného svazku obcí. Obsah směrnice byl projednán na
předházejícím pracovním jednání představitelů mikroregionu.
usnesení č. 2/2003 - Zástupci mikroregionu jednohlasně schválili Vnitřní směrnici Mikroregionu Kozákov (v
příloze).
3.

Informace o Grantových programech Libereckého kraje a připravovaných projektech

Představitelé mikroregionu obdrželi (el. poštou) informace o vyhlášených grantových programech
Libereckého kraje.
Na jednání byl podrobněji projednán titul G9 (Podpora hospodářského rozvoje kraje) a potenciální projekty,
které by v rámci tohoto titulu mohly být realizovány. Jedná se především o zpracování projektovou
dokumentaci rekonstrukce chaty na Kozákově (podklady předány nájemci objektu). Mezi dalšími bylo
zmíněno parkoviště u chaty (vyčkat dle situace s chrámem na Komárově), náves v Chuchelně či průzkum
vody na Kozákově. Případné žádosti projedná pí. Havlíčková se starosty a potenciálními žadateli.
V rámci titulu G5 (Podpora rozvoje cestovního ruchu) pan starosta Hudský projevil zájem o získání dotace na
vydání publikace o Záhoří (prof. Hracha) – záměr projedná s paní Havlíčkovou (v návaznosti na loňskou
žádost).
Paní Havlíčková v souvislosti s dotacemi upozornila na nutnost aktualizace POV členských obcí a apelovala na
zpracování programu pro město Semily (chybí).
Starosta Hudský projevil zájem o získání dotace z POV na zpracování Územního plánu obce Záhoří. Toto není
možné vzhledem v vykázané již zpracované Urbanistické studii (nelze získat dotaci)

4.
4a.

Různé
Silnice Záhoří - Kozákov

Starosta Mojžíš informoval shromážděné o stavu jednání s Libereckým krajem a předloženém materiálu, na
jehož základě byl ze strany LK vznesen požadavek na finanční spoluúčast mikroregionu ve výši 1,5 mil. Kč.
(Liberecký kraj připravil žádost o dotaci z Národního fondu dopravní infrastruktury). Představitelé členských
obcí se shodli, že realizace tohoto záměru je stále jednou z priorit mikroregionu, ale v roce 2003 je tato
finanční spoluúčast pro rozpočty obcí nereálná a vyjádřili se pro odložení realizace na rok 2004. Ing. Mojžíš
byl pověřen jednáním s Libereckým krajem o způsobu financování tohoto záměru.
Paní Havlíčková navrhla oslovit investora z Holandska (investor pro Záhoří) prostřednictvím arch. Říčaře.
Projednáním této možnosti byl pověřen starosta Hrubý, který také bude jednat s potenciálními sponzory.
usnesení č. 3/2003 – Představitelé mikroregionu berou na vědomí informaci z Libereckého kraje o
spolufinancování rekonstrukce komunikace Záhoří – Kozákov. Shromáždění zástupci odsouhlasili trvání
záměru a vyslovují se pro projednání možnosti odložení realizace této akce na rok 2003 vzhledem
k omezeným finančním možnostem v rozpočtu obcí. Jednáním s Libereckým krajem je pověřen ing. Mojžíš,
starosta Semil.
4b.

Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje

Ing. Lukeš předložil dopis ing. Zámečníka s žádostí o delegování zástupce mikroregionu do vznikající krajské
pracovní skupiny pro zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje. Zástupci odsouhlasili
paní Havlíčkovou, již pověřenou mikroregionem Podhůří a dále delegovali ing. Lukeše za oblast marketingu a
informatiky. Tito dva projednají toto zastoupení se sousedním mikroregionem Pojizeří, jejichž jednání se
aktivně účastní.
usnesení č. 4/2003 – Představitelé mikroregionu pověřují ing. Havlíčkovou a ing. Lukeše zastupováním
mikroregionu při jednání krajské pracovní skupiny pro zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu
Libereckého kraje.

4c.

Nabídka poradenské činnosti Agentury regionálního rozvoje Liberec, s.r.o. (dále ARR)

Starosta Hrubý informoval shromážděné zástupce o nabídce ARR uzavření smlouvy na poradenskou činnost
pro přípravu a realizaci projektů a žádostí (nabídka 500,- Kč/hod.). Zúčastnění se shodli neakceptovat tuto
nabídku a služeb využívat cíleně pro případné konkrétní projekty.
usnesení č. 5/2003 – Představitelé mikroregionu nesouhlasí s uzavřením smlouvy na poradenskou činnost
s Agenturou regionálního rozvoje s.r.o. dle předložené nabídky.
4d.

Informace z oblasti cestovního ruchu a informatiky

Ing. Lukeš seznámil zúčastněné se stavem realizovaných projektů v cestovním ruchu, na kterých pracuje
Městské informační středisko v Semilech. Předložil grafický návrh připravovaného propagačního materiálu
mikroregionu Kozákov (projekt „Aktivní dovolená v Horním Pojizeří“) a požádal shromážděné o
připomínkování obsahu materiálu (do 31.března). Dále předložil nejnovější informační materiály, zpracované
v rámci aktuálních projektů – jedná se o novou Turistickou a cykloturistickou infomapu Horního Pojizeří,
vydaný Kalendář akcí v smilce a okolí pro rok 2003 a představil připravované cyklotrasy, které budou vydané
v průběhu dubna.
Zároveň představil záměr zpracování regionálního internetového portálu Horního Pojizeří, který by byl úzce
propojen se stávajícími prezentacemi města Semily a mikroregionů Kozákov a Pojizeří. realizace by měla být
financována v rámci stávajícího projektu Phare a dofinancována z prostředků DT 6 (poradce pro informatiku),
kde je již žádost obsažena. Po diskusi byl tento záměr ponechán otevřený do předložení koncepce a ukázky
stránek.
Představitelé mikroregionu upozornili na absenci informace o zpracované Studii rekreačního využití Kozákova
na stránkách mikroregionu (výtah měl být zpracován tajemníkem a předán ing. Lukešovi ke zveřejnění).
Zápis provedl Ing. Lukeš

