
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 19. 5. 2005 na Obecním úřadu v Záhoří 

 
Přítomni :  

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

Program jednání: 

1. Zahájení.  
2. Členské příspěvky obcí. 
3. Projekty na rok 2005 – POV, Leader ČR 
4. Kontrola hospodaření DSO 
5. Informace o projektech a aktivitách v cestovním ruchu. 
6. Různé. 
7. Diskuse. Závěr. Usnesení. 

 
1. Zahájení schůze.  

Zahájení a přivítání přítomných provedl pan starosta Hrubý, předseda svazku. Řádné jednání svolal tajemník 
na žádost předsedy MR. 
  

2. Rozpočet MR na rok 2005 

Tajemník MR připomněl představitelům obcí výši členských příspěvků dle schváleného rozpočtu. Výše 
příspěvků zůstává v nezměněné výši z roku 2004: 

Semily              58 000 Kč 
Chuchelna        20 700 Kč 
Záhoří              13 470 Kč 

Na obce budou vystaveny faktury na výše uvedené částky, na základě kterých budou příspěvky uhrazeny. 
  

3. Projekty na rok 2005  

3a. Program obnovy venkova 2005 

Poradkyně mikroregionu (pí Havlíčková) seznámila přítomné z výší přiznané dotace na žádané projekty MR 
z Programu obnovy venkova.         

DT 6 (poradenství) - dotace 18 000 Kč 

Vlastní podíl na spolufinancování DT 6 bude hrazen z rozpočtu MR na rok 2005 (rozpočtováno 60 tis. Kč 
v poměru 50:30:20). Pí Havlíčková připraví smlouvu na celkovou částku 78 tis. Kč. 

DT 7 (cyklotrasy) - dotace 245 000 Kč 

Vlastní podíl (min. 30% z celkové částky) bude hrazen v poměru 50:50 z prostředků obcí Chuchelna a 
Záhoří. Dotace bude použita na opravy povrchu cyklotrasy č. 4175 (Chuhclena – Slap – Smrčí)   

3b. Leader ČR 

Pí Havlíčková jako manažerka Místní akční skupiny Kozákov seznámila přítomné s vybranými projekty 
z programu Leader ČR a se stavem této záležitosti. 
Zároveň upozornila na potřebu vyhledávat a připravovat další vhodné projekty pro následující období (2006). 
Je nutná účast podnikatelského projektu (min. výše 50% z celkové dotace). Pro projety z veřejné sféry 
(obce) je prostředí relativně otevřené a příznivé,  spec. se zaměřením na zlepšení život na venkově. 

Projekty v roce 2005 (viz zápis z 17.5.2005): 
1.2. Sociální a provozní zázemí farmy (Farma Lánská) 
2.2. Zlepšení příležitostí pro volný čas (Obec Bozkov) 
3. 2. Víceúčelové rekreační plochy (Obec Benešov u Semil) 
  

4. Kontrola hospodaření DSO za rok 2004 

Zástupci členských obcí byli seznámeni s průběhem kontroly hospodaření DSO za rok 2004, kterou provedl 
ing. Hiršal z odboru kontroly KÚ Libereckého kraje.  
Byl předložen a projednán návrh zprávy z kontroly. Uvedené připomínky budou projednány do 27.5.2005. 
Tajemník projedná předložené připomínky s účetní MR (pí Farská) a s ing. Hiršalem. 

Usnesení č. 2/2005: 

Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov projednalo návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2004 a bere na vědomí jeho znění bez připomínek. Připomínky uvedené ve zprávě budou projednány do 



30.6. Tajemník projedná připomínky s účetní MR a kotrolorem. 
  

5. Informace o projektech a aktivitách v cestovním ruchu  

5a. Veletrhy CR 

Finanční spoluúčast MR Kozákov na realizaci stánku Horního Pojizeří na regionálních veletrzích CR v Jablonci 
nad Nisou (Euroregion Tour) a Hradci Králové (Infotour&Cykloturistika) činí pro rok 2005 částku 6 000 Kč, 
která bude hrazena z příslušné položky z rozpočtu MR. Město Semily na tuto částku vystaví fakturu. 

5b. Infotabule 

Starosta Hrubý schválil předložené náhledy informačních tabulí k turistickým zajímavostem (Kozákov, Krkavčí 
skála) a souhlasil s jejich zhotovením (firma Bora ve Víchové nad Jizerou). Výroba bude hrazena z rozpočtu 
Obce Chuchelna. 

5c. Propagace, projekty 

Ing. Lukeš seznámil s probíhajícími projekty, týkajícími se přípravy zhotovení propagačních a informačních 
materiálů pro region Horní Pojizeří:             
Krajina mnoha tváří (SFMP Phare CBC)   
Dovolená v Horním Pojizeří (Grant Libereckého kraje)      
Cykloturistický průvode Horním Pojizeřím, Cykloturistická infomapy Horního Pojizeří. 

Zároveň seznámil přítomné s možností dotisku propagačního materiálu MR Kozákov (cca 14 000 Kč/3 tis. ks, 
19 000 Kč/6 tis. ks). Dotisk nebude z rozhodnutí MR realizován 
  

6. Různé  

6a. Účetní MR 

Po odstoupení pí Farské z funkce účetní mikroregionu je tato funkce stále neobsazena. Přítomní představitelé 
byli vyzváni k hledání vhodného pracovníka. 

6b. Zástupce MR v Projektové skupině Sdružení Český ráj 

Starosta hrubý seznámil přítomné s výzvou ze strany Sdružení Český ráj k delegování zástupce MR Kozákov 
do Projektové skupiny. Jako zástupce byla schválena pí Havlíčková, poradkyně mikroregionu. 

Usnesení č. 3/2005: 

Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov delegují pí Hanu Havlíčkovou jako zástupce DSO Mikroregion 
Kozákov do Projektové skupiny Sdružení Český ráj. 
  

7. Závěr 

Příští řádné jednání proběhne 15. září 2005 od 9 hodin v Městském informačním středisku v Semilech. 

  

V Záhoří, dne 19.5.2005 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník 

 


