
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov Dne 29.03.2006 od 9.00 hodin, Městské informační středisko Semily. 

 

 

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  Hana Havlíčková – Takto, poradce mikroregionu 
 Stanislav Macák – předseda Dozorčí rady (zástupce Semil) 
 Václav Kozák – člen Dozorčí rady (zástupce Chuchelny)  Václav Pospíšil – člen Dozorčí rady (zástupce Záhoří) 
  
Program jednání: 1. Úvod 

2. Schválení rozpočtu svazku na rok 2006 
3. Zpráva Dozorčí rady 4. Informace o projektu geologické expozice na Kozákově 
5. Informace o dalších projektech v roce 2006 
6. Různé. Závěr. 

 
 

 

1. Úvod 
Zahájení a přivítání přítomných provedl z pověření předsedy svazku tajemník. Jednání se na vlastní žádost zúčastnili členové Dozorčí rady. 

2. Schválení rozpočtu svazku na rok 2006 
Vzhledem k tomu, že v průběhu úvodních měsíců roku byly v členských obcích svazku schváleny příspěvky do rozpočtu mikroregionu, může schválen rozpočet 
svazku na rok 2006 a ukončeno rozpočtové provizorium. Rozpočet Mikroregionu Kozákov je schválen jako vyrovnaný ve výši 112 550,- Kč. Na straně příjmů je tvořen 
především příspěvky členských obcí, na výdajové stránce mj. částkou na poradenské služby, propagaci a ostatní neinvestiční výdaje. 

 
Usnesení č. 1/2006 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují 
rozpočet svazku na rok 2006. 
3. Zpráva Dozorčí rady 

Tajemník předložil zprávu z jednání Dozorčí rady mikroregionu, která v rámci jednání dne 21.12.2005 provedla kontrolu činnosti a dokladů mikroregionu za rok 2005 bez 
výhrad. Členové dozorčí rady se zúčastnili jednání. 

 
Usnesení č. 2/2006 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov berou na 
vědomí předloženou zprávu Dozorčí rady. 

4. Projekty geologické expozice na Kozákově a naučné stezky Údolím Jizery 
Ing. Lukeš předložil zpracovaný záměr na vybudování geologické expozice na vrcholu Kozákova. Projekt byl diskutován již v minulosti a na prosincovém jednání souhlasili 
představitelé MR Kozákov s garancí nad tímto projektem. Na základě jednání s RNDr. 



Řídkošilem z Muzea Českého ráje v Turnově (garant geoparku) byl projekt obsahově 
dopracován a v souvislosti se zaměřením na turistiku a geologii navrženo jeho doplnění o rekonstrukci naučné stezky údolím Jizery (Riegrova stezka). 
Předběžně byl stanoven rozpočet obou projektů na 500 tis. Kč (300 tis. Kozákov + 200 tis. Údolí Jizery). Projekt byl mohl být podán do aktuálně vyhlášeného Grantového 
schématu SROP Libereckého kraje (žádosti do 28.4.2006), ovšem kromě obsáhlé administrativy je podmínkou profinancování celého rozpočtu žadatelem a až zpětné 
proplacení dotace (75%). 
Představitelé DSO souhlasí s předloženým záměrem projektu, jehož by Mikroregion 
Kozákov byl nositelem. Jeho realizace je však podmíněna dostatkem finančních prostředků na jeho realizaci. V současné době není v rozpočtu svazku ani členských 
obcí dostatečný prostor pro garanci financování projektu. Ing. Lukeš byl vyzván, aby dopracoval záměr a projektovou dokumentaci a v rozpočtech svazku a členských obcí 
byla vytvořena rezerva na financování projektu. 
Pro přípravu projektu je možné využít částky z příspěvku Semil na podporu projektů 
(20 tis. Kč). 

5. Informace o projektech mikroregionu na rok 2006 
Paní Havlíčková informovala o aktuální situaci, týkající se projektů a aktivit mikroregionu v roce 2006. 

a. Program obnovy venkova 
Zastupitelstvo kraje aktuálně schvalovalo financování projektů v rámci příslušného 
grantového fondu. MR Kozákov bude čekat na schválenou částku na jeho projekty, které bude přizpůsobeno plnění jednotlivých zařazených akcí. 
V rámci DT 7 žádal MR Kozákov o dotaci 1119 tis. Kč (celkový rozpočet projektu 1590 tis. Kč) na opravu cyklotras č. 4175 (Chuchelna – Záhoří) a 4176 (Semily – 
Rovný). Na území Semil bylo požádáno o 350 tis. Kč na opravu Lhotecké ulice (celkem 500 tis. Kč) 
Z jednotlivých členských obcí žádala dále Chuchelna  o příspěvek na úroky z úvěrů a dále v rámci grantového programu na podporu bezpečnosti dopravy na 
studii opravy značení. 
b. MAS Kozákov & Leader ČR 
Do 13. března byl podán schválený Záměr MAS Kozákov na rok 2006. Čekáme na jeho podporu z programu Leader ČR a výši dotace. Následně bude vyhlášena 
výzva na podávání projektů dle jednotlivých okruhů. 
Zástupci MR Kozákov souhlasí s posláním dopisu na podporu financování aktivit 
místních akčních skupin v ČR ze státního rozpočtu. Zároveň budou osloveni poslanci za region s žádostí o podporu této iniciativy. 

6. Různé. 
a. Propagace 
Ing. Lukeš informoval o prezentaci regionu na regionálním veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour v Jablonci nad Nisou (16.-18.3.), kdy se Semily a sousední 
mikroregiony prezentovaly na společném stánku Českého ráje. Stánek (roubenka) 



získal 1. cenu za nejlepší expozici a 20m2 zdarma na příštím ročníku. 
V současnosti je v jednání finanční spoluúčast jednotlivých spoluvystavovatelů. Částka, nepřevyšující 3 tis. Kč by byla uhrazena z rozpočtu MR, kapitoly na 
propagaci.  
b. Turistický informační systém 
Ing. Lukeš představil projekt turistického informačního systému, který by měl pokračovat v osazování informačních tabulí (v roce 2005). Nositelem projektu by 
měl být MR Pojizeří a do projektu by měly být zahrnuty i obce MR Kozákov. Zástupci členských obcí souhlasí se zapojením DSO do projektu. 
c. Komunikace Záhoří Kozákov 
Dle informací je oprava komunikace zahrnuta v plánu oprav Krajské správy silnic 
na rok 2006 a v nejbližší době by měly pokračovat práce, zahájené na podzim 2005. 
 

7. Diskuse. Závěr. 
Příští jednání proběhne v květnu 2006. Místem konání bude Obecní úřad Záhoří. 
 
 
 

 _______________________    __________________________   ______________________ 
        Miroslav Hrubý                           Ing. František Mojžíš                   Miloslava Koucká 
    starosta obce Chuchelna                        starosta města Semily                     starostka obce Záhoří 


