
ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 
Dne 15.10.2003 na Městském úřadu v Semilech 

  
Přítomni :  
      Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna 
      Ing. František Mojžíš - starosta města Semily 
      Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří 
      Ing. Hana Havlíčková - poradenské služby 
      Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily 
  

Program jednání :  

1. Zahájení a schůze a přivítání přítomných provedl ing. Mojžíš. 
Jako tajemník mikroregionu bude do konce roku působit Ing. Lukeš (MIS Semily), který zajistí 
základní činnosti z funkce vyplývající.  

2. Podklady k Programu obnovy venkova (dále POV) 
jsou a budou k dispozici u paní Havlíčkové, poradkyně MR, která má zajišťuje přípravu a další 
náležitosti projektů.  

3. Strukturální fondy EU.  
Paní Havlíčková informovala o aktivitě MMR, dotazníkové akci, prostřednictvím které ministerstvo 
předběžně mapuje zájem a požadavky ze strany obcí a sdružení. Následně má MMR v úmyslu 
přizpůsobit priority programů výsledkům tohoto šetření, což není zcela správný způsob. Paní 
Havlíčková, která studuje podmínky akce a další informace, doporučuje vyplnit a poslat maximum 
záměrů (v záhlaví zaškrtnout raději „Grantové schéma“).     
Hlavní zaměření – infrastruktura (komunikace, sítě, vedení), lidské zdroje (péče o mládež, 
sportovně-technické vybavení), cestovní ruch (ubytovací kapacity, služby)  
Internet: www.mmr.cz => Evropské fondy => Dotazníkové šetření. Vyplnit a zaslat do 20.10. Za 
město Semily zajistí ing. Maršík (s přispěním ing. Lukeše), paní Havlíčková bude nápomocna obcím.  

4. Starosta Hrubý (předseda svazku), obdržel limitky pro čerpání POV (DT 6, DT 7, Leader), včetně 
spoluúčastí.  
Před čerpáním dotace je nutné proplatit vlastní podíl. Za tímto účelem musí obce na účet 
mikroregionu převést své podíly na základě schváleného rozpočtu (v příloze).      
Informace o podmínkách převodu (variabilní symbol) zjistí ing. Lukeš prostřednictvím paní Farské, 
účetní mikroregionu. Podíly na Leader – viz e-mail paní Havlíčkové z 8.srpna  

5. Programy Phare.  
Ing. Lukeš podal informace o ukončení projektu „Aktivní dovolená v Horním Pojizeří“ a předal 
přítomným výtisky  katalogu. Podíl MR bude fakturován. Informace o novém projektu „Putování 
Horním Pojizeřím“, které podalo MIS v aktuálním kole a v současnosti se čeká na rozhodnutí.       
Paní Havlíčková informovala o programu Phare 2003, zaměřeném na infrastrukturu. v současnosti 
se čeká na vyhlášení programu.  

6. Spolek pro obnovu venkova.  
Dopis s nabídkou členství obcí obdržely členské obce a paní Havlíčková. Paní Havlíčková byla 
pověřená odpovědět na otázky, týkající se rozvojových záměrů a priorit svazku, uvedené v dopise.  

7. Starosta Hrubý připomněl projekt multimediální informační sítě pro region Krkonoše.  
Projekt, jehož záměrem je propojení kabelových TV do jednotné sítě s využitím pro přenos 
informací, internetu nebo např. bezpečnostních informací, je v současnosti aktualizován. Záměr 
bude prezentován jménem mikroregionu jako jedna z jeho priorit.  

8. Studie rozvoje Kozákova.  
Ing. Lukeš informoval, že textová část (výběr) studie byla zveřejněna na internetových stránkách 
mikroregionu (www.kozakov.cz). Zároveň jsou připravovány konkrétní nabídky investičních 
příležitostí, které budou zveřejněny po dopracování a upřesnění. Zároveň budou zveřejněny na 
serveru Libereckého kraje (nip.kraj-lbc.cz)  

9. Součinnost mikroregionů Kozákov, Pojizeří a Podhůří.  
Na základě předchozích záměrů byla uzavřena dohoda o spolupráci mikroregionů v rámci projektů 
Leader. Paní Havlíčková informovala o jednání s představiteli zapojených mikroregionů, které 
proběhne 15.10. od 14 hodin na MěÚ v Semilech. Dohoda je zaměřena na realizaci dvou 
schválených projektů v rámci programu Leader +.           
Předložená dohoda byla schválena zástupci členských obcí mikroregionu Kozákov.  

10. Cyklotrasy.  
Ing. Lukeš informoval o stavu značení cyklotras. Cyklotrasy jsou doznačené, v současné době 
probíhá ukončení této etapy projektu a závěrečné vyúčtování. Další záměry  a navazující kroky 
budou upřesněny v závislosti na finančních možnostech a potenciálních dotačních zdrojích. Ing. 
Lukeš zmínil možnost umístění informačních tabulí, které v současnosti zvažuje sousední MR 
Pojizeří.  



11. Informatika, školení. 
Ing. Lukeš informoval o nabídce regionální Školy obnovy venkova stran školení v obsluze počítačů 
pro obce v regionu. Podrobnější informace poštou.  

  

V Semilech, dne 15.10.2003 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš 

 


