
ZÁPIS  
z mimořádného shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 17. 5. 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 

Program jednání: 

1. Zahájení.  
2. Projekty Leader ČR. Projekty v roce 2005 
3. Diskuse. Závěr. Usnesení 

 
1. Zahájení schůze.  

Zahájení a přivítání přítomných provedl pan starosta Hrubý, předseda svazku. Mimořádné jednání svolal 
tajemník na žádost předsedy MR a zástupců MAS Kozákov. . 

2. Projekty LEADER ČR 

Zástupci členských obcí projednali a schválili výběr projektů k podpoře ze státního rozpočtu v rámci 
programu podpory rozvoje venkovských mikroregionů - LEADER ČR. Výběrovou komisí MAS Kozákov byly 
vybrány všechny tři předložené projekty (viz níže). 

Projekty v roce 2005: 

1.2. Sociální a provozní zázemí farmy  
Reg. č. žádosti : 8633/05/16110/1/7142 

Žadatel-příjemce podpory: Lánská Růžena, Semily, Klinkovice 32 
Požadovaná dotace: 998.000,- Kč 

Dosažený počet: 410 bodů 

2.2. Zlepšení příležitostí pro volný čas 
Reg. č. žádosti:8633/05/16110/2/7142 

Žadatel-příjemce podpory: Obec Bozkov, Bozkov 270, 512 13 Bozkov 
Požadovaná dotace: 1.481.000,- Kč 

Dosažený počet: 410 bodů 

3. 2. Víceúčelové rekreační plochy 
Reg. č. žádosti:8633/05/16110/3/7142 

Žadatel-příjemce podpory: Obec Benešov u Semil, Benešov u Semil 125 
Požadovaná dotace: 279.000,- Kč 

Dosažený počet: 410 bodů 

  

Z důvodů předložení projektu paní Lánské Růženy, se pan Lánský M. (člen výběrové komise) zdržel 
hodnocení projektu  Farmy Lánská z důvodů podjatosti. 

Hodnocené projekty získaly rovnocenný počet a to 410 bodů a jejich charakter je v souladu se schváleným 
záměrem MAS Kozákov.  

Další projekty nebyly  předloženy, proto nabylo možné určit náhradní projekt. 

Limit celkové dotace na projekty je 2.758.000.- Kč. 

Všem předloženým projektům je požadovaná  dotace  přiznána MAS Kozákov v požadované výši.  

Výběrová komise MAS Kozákov konstatovala, že všechny předložené projekty jsou vybrány a splňují závazné 
parametry programu č. 229 220 Podpora rozvoje venkovských mikroregionů - Obnova a pořízení ostatních 
budov a vybudování zařízení pro společenské a obchodní akce. 

3. Diskuse, závěr. Usnesení. 

Diskuse nad projekty, které se budou připravovat pro rok  2005.  
Předseda schůzi ukončil a s přítomnými se rozloučil. 

  

Usnesení č. 1/2005: 

Zástupci obcí berou na vědomí a schvalují jednohlasně výběr projektů k podpoře ze státního rozpočtu v rámci 
programu č. 229 220 Podpora rozvoje venkovských mikroregionů, LEADER ČR. 



  

V Chuchelně, dne 17.5.2005 

Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník 

 


