ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 11. 2. 2005 na Obecním úřadu v Chuchelně

Přítomni :
Miroslav Hrubý – starosta obce Chuchelna, předseda svazku
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří
Ing. František Mojžíš – starosta města Semily
Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu
Ing. Hana Havlíčková, TAKTO – poradkyně mikroregionu
Bc. Dagmar Mizerová, Krajský úřad Libereckého kraje - host
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Rozpočet
Propagace, cestovní ruch (ing. Lukeš)
Aktuální informace o projektech (ing. Havlíčková)
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. Rozpočet 2005
Příspěvky členských obcí do rozpočtu mikroregionu byly dosud schváleny v Semilech a Záhoří, v Chuchelně je
vše připraveno ke schválení spolu v rámci rozpočtu obce. Je třeba počítat s příspěvkem obcí na provoz
turistického autobusu na Kozákov, dle výše, stanovené MR Český ráj.
3. Cestovní ruch, propagace. (ing. Jiří Lukeš)
a. Propagace, veletrhy, výstavy. Městské informační středisko se zúčastnilo veletrhů Regiontour (Brno) a
HolidayWorld (Praha), kde v rámci expozice Českého ráje prezentovalo region Horní Pojizeří. V březnu se
účastní v rámci stánku Horního Pojizeří regionálních veletrhů Euroregion Tour (Jablonec) a
Infotour&Cykloturistika (Hradec Králové). Finanční spoluúčast činí cca 5 tis. Kč (zahrnuto v rozpočtu).
Materiály je možné vzít ze zdrojů Chuchelny.
b. Projekt „Krajina mnoha tváří“. Ing. Lukeš informoval o připravovaném projektu „Krajina mnoha tváří“,
spolufinancovaného z programu Phare, jehož obsahem je právě vydání nové řady informačních materiálů
(stávající docházejí)
c. Informační tabule. V současnosti probíhá osazení a obnova informačních tabulí v Semilech
(tur.zajímavosti) a obcích MR Pojizeří. Starosta Hrubý souhlasil se zhotovením nových tabulí na Krkavčí skálu
a Kozákov, Záhoří zvažuje infotabule s mapou cyklotras. Do budoucna bude zváženo další doplnění tabulí
(např. označení turistických zajímavostí a památek, okruh se zajímavostmi, panoramatický pohled
z Kozákova, informace o lyžařském vleku apod.)
d. Ing. Lukeš informoval o záměru zřízení geologického muzea Libereckého kraje na Kozákově. Přítomní
představitelé podpořili záměr s upozorněním na možné problémy s CHKO.
4. Projekty, program obovy venkova (ing. Havlíčková)
a. Program obnovy venkova. Rok 2004 je již uzavřen, projekty na rok 2005 jsou podané.
b. Leader ČR. Je podán projekt do programu Leader ČR 2005, zahrnující aktivity farmy Lánská (sociální
zařízení, zázemí a společenská místnost k jízdárně), Benešova (dostavba sportovího areálu, dštské hřiště,
zázemí) a Bozkova (místní turistická trasa).
Mikroregion Kozákov podporuje aktivity zahrnuté v podaném projek¨tu. Informace o stavu (schválení)
projektu budou známé do konce února.
5. Různé
a. Návštěva pí Bc. Mizerové z Krajského úřadu Libereckého kraje (dagmar.mizerova@kraj-lbc.cz)
Vítá účast na jednání mikroregionu, zájem o účast na jednáních projevil náměstek Libereckého kraje, p. Zika.
Paní Mizerová informovala o situaci a změnách na krajském úřadu, týkajících se odboru hospodářského a
regionálního rozvoje a odboru rozvoje venkova, životního prostředí a vodního hospodářství.
Schvalování projektů a plnění Programu obnovy venkova proběhne v závislosti na schváleném krajském
rozpočtu. Společný grantový program Libereckého kraje nebyl vyhlášen, podklady k možné podpoře od
jednotlivých odborů jsou zveřejňovány na stránkách Libereckého kraje. Konzultace stra konkrétních projektů
jsou možné.

Obec Chuchelna připraví projektovou žádost k záměru výstavby čističky odpadních vod k sídlišti a koupališti.
b. Termíny jednání MR v roce 2005.
Shromáždění zástupci členských obcí mikroregionu stanovili předběžné termíny a místo jednání MR v roce
2005:
11. 2. 2005
19. 5. 2005
15. 9. 2005
15.12. 2005

9,30 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.

OÚ Chuchelna
OÚ Záhoří
MIS Semily
OÚ Chuchelna

V Chuchelně, dne 11.2.2005
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník

