ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 23.9.2004 na Obecním úřadu v Záhoří

Přítomni :
Miroslav Hrubý – starosta obce Chuchelna, předseda svazku
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří
Jaroslav Hudský - místostarosta obce Záhoří
Ing. František Mojžíš – starosta města Semily
Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu
Ing. Hana Havlíčková, TAKTO, poradce mikroregionu

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace Programu obnovy venkova
Stanovení záměrů a priorit mikroregionu pro další období
Různé
Diskuse. Závěr

1. Zahájení schůze.
Zahájení a přivítání přítomných provedl pan starosta Hrubý, předseda svazku. Tajemník mikroregionu, ing.
Lukeš, přečetl program jednání, který byl odsouhlasen.
2. Informace Programu obnovy venkova
Ing. Havlíčková informovala o přípravách POV na rok 2005. Pravidla pro rok 2005 by měla být známá do
konce roku 2004, po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje. Dle předběžných informací by do POV
měly mít přístup obce do 3 tis. obyvatel.
3. Priority a záměry mikroregionu pro následující období
Starostové členských obcí aktualizují projekty uvedené ve strategii mikroregionu. Záměry a aktivity
mikroregionu by měly být v souladu s potřebami členských obcí (a naopak). Strategie mikroregionu je
společně se seznamem plánovaných projektů zveřejněna na internetových stránkách mikroregionu. V případě
potřeby může podklady zaslat tajemník MR.
4. Různé.
4a. Místní akční skupina
Ing. Havlíčková informovala zástupce členských obcí o přípravě strategie MAS Kozákov. Tento dokument
bude v budoucnu nezbytný pro žádosti o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci MAS.
Usnesení č. 6/2004 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov souhlasí s podáním
žádosti o podporu tvorby strategie Místní akční skupiny Kozákov z programu Leader+.
4b. Příspěvky obcí za rok 2004. Rozpočet DSO na rok 2005.
Tajemník MR upozornil, že členské obce ještě nezaslaly všechny příspěvky do rozpočtu svazku dle
schváleného rozpočtu na rok 2004. Je nutné tak co nejdříve učinit, aby mohly být zaplaceny pohledávky
dodavatelům služeb. Číslo účtu: 1263208369/0800 (ČS Semily)

Semily:
108 000 Kč (28 000,- přísp. + 50 000,- fond + 30 000,- porad. +
0,- kom.)
Chuchelna: 150 700 Kč ( 2 700,- přísp. + 30 000,- fond + 18 000,- porad. +
100 000,- kom.)
Záhoří:
48 470 Kč ( 1 470,- přísp. + 20 000,- fond + 12 000,- porad. +
15 000 ,-kom.)
Návrh rozpočtu DSO je třeba připravit včas, se zdůvodněním pro začlenění do návrhu rozpočtů členských
obcí. Tajemník připraví schéma rozpočtu DSO na rok 2005, vycházející z rozpočtu 2004 a potřeb DSO,
přijatelné pro členské obce. Rozpočet by měl zahrnovat částky na společné výdaje DSO - členské příspěvky
obcí dle počtu obyvatel a rozpočítanou částku na spolufinancování poradenské činnosti (60 tis. v poměru
50:30:20). Rezervní fond na projekty nebyl v roce 2004 čerpán, proto nebude třeba doplňovat. Další výdaje
budou financovány z obcí dle aktuálních projektů (např. POV).
5. Závěr.
Termín příštího jednání mikroregionu je: čtvrtek 4.11.2004 od 9,00 hodin. Místem konání je Městské
informační středisko v Semilech..
V Záhoří, dne 23.9.2004
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník

