
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 20.12. 2005 na Obecním úřadu v Chuchelně 

 
Přítomni :  

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

Program jednání: 

1.  Zahájení.  
2.  Projednání rozpočtových změn 2005 
3.  Návrh rozpočtu DSO na rok 2006 
4.  Schválení Rozpočtového výhledu na období 2005-2009 
5.  Vnitřní směrnice svazku. 
6.  Informace o projektech POV 2005, 2006 
7.  Různé. 
8.  Diskuse. Závěr. 

 
1.  Zahájení schůze.  

Zahájení a přivítání přítomných provedl pan starosta Hrubý, předseda svazku. Tajemník mikroregionu přečetl 
program jednání, který byl doplněn o projednání upravené vnitřní směrnice svazku. 

2.   Projednání rozpočtových změn 2005 

Tajemník předložil změny rozpočtu, zpracované účetní svazku, pí Heřmanovou. Rozpočet svazku na rok 2005 
se dle navržených změn navýší o 571 484,- Kč. Rozpočtové změny zahrnují především zaúčtování 
přidělených dotací na opravu cyklotras a poradenství. Upravený rozpočet je ve výši 663 754,- Kč. 

 
Usnesení č. 6/2005 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují změny 
rozpočtu svazku na rok 2005 dle předloženého návrhu. 

3.  Návrh rozpočtu DSO na rok 2006. Rozpočtové provizorium. 

Tajemník předložil návrh rozpočtu svazku na rok 2006. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný ve výši 
112 550,- Kč. Do doby schválení rozpočtu zastupitelstvy členských obcí bude svazek hospodařit dle 
rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu roku 2005 na měsíc. 

 
Usnesení č. 7/2005 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují návrh 
rozpočtu na rok 2006 ve výši 112 550,-Kč. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný. 

Usnesení č. 8/2005 – Rozpočtové provizorium je schválené ve výši 1/12 výše rozpočtu roku 2005 na 
měsíc. Svazek bude hospodařit dle schváleného provizoria do doby schválení rozpočtu svazku v  členských 
obcích. 
  

4.  Schválení Rozpočtového výhledu na období 2005-2009 

Tajemník předložil návrh rozpočtového výhledu na období 2005-2009. Rozpočtový výhled vychází z rozpočtů 
z let 2004 a 2005. 

 
Usnesení č. 9/2005 – Zástupci členských obcí schvalují předložený Rozpočtový výhled na období 2005-
2009. 
  

5.  Vnitřní organizační směrnice svazku 

Na základě nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření za rok 2004 byla zpracována vnitřní organizační 
směrnice svazku. 

 
Usnesení č. 10/2005 – Zástupci členských obcí schvalují předloženou Vnitřní organizační směrnici DSO 
Mikroregion Kozákov. 
  

6.  Informace o projektech 

Paní Havlíčková seznámila s realizací a přípravou projektů v rámci Programu obnovy venkova (POV).  
  

6a) POV 2005 

V rámci DT 7 pokračovaly opravy povrchů cyklotras na spojnici Chuchelna – Záhoří (cyklotrasa č. 4175). 
Celkový rozsah provedených prací 553 234,- Kč ( z toho dotace Libereckého kraje 245 000,- Kč. 



Rozsah poradenských služeb činil celkem 78 000,- Kč (dotace 18 tis. Kč). Poradenství zahrnovalo především 
činnosti spojené s administrací POV a aktualizaci Strategie mikroregionu. 
  

6b) POV 2006 

Paní Havlíčková seznámila s informacemi a pokyny pro POV 2006. Žádosti je třeba dodat do 31.12.2005, 
včetně nových povinných příloh (strategie rozvoje). 

V rámci DT 6 (poradenství, vzdělávání) může MR žádat až o 10 tis. Kč na obec, v rozpočtu na rok 2006 je 
částka 60 tis. Kč od členských obcí. 

V rámci DT 7 (integrovaný projekt) bude pokračovat oprava cyklotras. Na úseku Chuchelna – Záhoří 
(cyklotrasa č.4175) zbývá 700 m na katastru Chuchelny a celý úsek na katastru Záhoří. Do žádosti bude 
zařazen i úsek na cyklotrase č. 4176 na katastru Semil (Lhotecká ulice – Na Rovném), podaří-li se od MěÚ 
shromáždit potřebné podklady. Z rozpočtů obcí může Chuchelna poskytnout až 250 tis. Kč a Záhoří až 80 tis. 
Kč na vlastní podíl. 

Dotační tituly pro jednotlivé obce bude řešit paní Havlíčková individuálně s obcemi. 
  

7. Různé.  

7a) Zápis z dílčího přezkoumání  

Starosta Hrubý předložil shromážděným představitelům zápis s dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 
2005. Shromáždění zástupci vzali dokument na vědomí. Na příštím jednání bude projednáno a schváleno 
stanovisko k předložené zprávě. 

 
Usnesení č. 11/2005 – Zástupci členských obcí berou na vědomí přeloženou Zprávu z dílčího přezkoumání 
hospodaření DSO za rok 2005. 
  

7b) Strategie mikroregionu  

Paní Havlíčková předložila aktualizovanou strategii MR. Shromáždění zástupci členských obcí předloženou 
strategii schvalují. Zároveň upozornila na možnou nadcházející povinnost územního plánu pro obce. 

 
Usnesení č. 12/2005 – Zástupci členských obcí schvalují aktualizovanou strategii mikroregionu. 
  

7c) Záměr MAS Kozákov  

Paní Havlíčková informovala o Místní akční skupině Kozákov, projektech realizovaných v roce 2005 a 
připravovaných aktivitách na rok 2006. Shromáždění zástupci schválili předložený návrh Záměru 

 
Usnesení č. 13/2005 – Zástupci členských obcí schvalují návrh Záměru Místní akční skupiny Kozákov na 
rok 2006. 
  

7d) Propagace  

MR Kozákov souhlasí s případnou účastí na regionálních veletrzích cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou a 
Hradci Králové, včetně finančního příspěvku. Prezentaci regionu Horní Pojizeří zajistí Městské informační 
středisko Semily po dohodě s regionálními partnery.. 

Představitelé MR Kozákov nesouhlasí s vydáním nového propagačního materiálu mikroregionu. 

   

7e) Geologická expozice Kozákov  

Ing. Lukeš přednesl stručnou informaci o záměru vybudování volné geologické expozice na vrcholu Kozákova 
z iniciativy Města Semily. Představitelé MR Kozákov souhlasí, aby se garantem celého projektu stal 
mikroregion. 

 
7f) Smlouva o spolupráci  

Starosta Hrubý předložil shromážděným představitelům Smlouvu o spolupráci v rámci projektu Multifunkční 
kabelové sítě Krkonoše – Vysokorychlostní Internet v Chuchelně. Smlouva deklaruje partnerství mezi obcí 
Chuchelna a DSO MR Kozákov v rámci výše zmíněného projektu. 
  

Usnesení č. 14/2005 – Zástupci členských obcí schvalují Smlouvu o spolupráci v rámci projektu 
Multifunkční kabelové sítě regionu Krkonoše. 
  

8. Diskuse. Závěr.  

Příští jednání proběhne po schválení rozpočtu svazku všemi členskými obcemi, předběžně na přelomu února 
a března 2006. Místem konání je Městské informační středisko Semily. 

   

V Chuchelně, dne 20.12.2005 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník  


