ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 26.05.2006 od 9.00 hodin, Obecní úřad Záhoří.
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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod.
Zpráva o kontrole hospodaření DSO za rok 2005.
Závěrečný účet DSO za rok 2005.
Program obnovy venkova 2006, integrovaný projekt.
Projekty a aktivity cestovního ruchu.
Různé. Závěr.

1. Úvod

Zahájení a přivítání přítomných provedl z pověření předsedy svazku tajemník, který
přečetl navržený program jednání.

2. Zpráva o kontrole hospodaření svazku za rok 2005

Zástupci členských obcí MR Kozákov byli seznámeni s obsahem návrhu zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 s tím, že DSO nepodává stanovisko
k návrhu zprávy.
Představitelé svazku přijali opatření k nápravě uvedených chyb a nedostatků:
o bod C a) porušení povinností nebo působnosti územního celku, které spočívá
ve vyjádření souhlasu S VÝHRADAMI s celoročním hospodařením
Nesprávná formulace způsobená mylným výkladem.
V roce 2006 bude učiněno správně (tzn. z výhradami), zajistí tajemník.
o bod B b) porušení povinností nebo působnosti územního celku, které spočívá
v nepodání písemné zprávy přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do
15 dnů po projednání zprávy
Zpráva byla zahrnuta v usnesení, dopis odeslán, ovšem nedopatřením pouze
elektronickou cestou. V roce 2006 bude učiněno správně a včas, zajistí
tajemník.
o bod D b) neprovedení aktualizace vnitřních směrnic na platné právní
normy a skutečný stav DSO v souladu se schválenými stanovami
Tajemník ve spolupráci s účetní a dalšími zástupci DSO zajistí aktualizaci a
doplnění směrnic a tyto předloží k projednání a schválení na příštím řádném
jednání DSO.

Usnesení č. 3/2006 – Zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov byli seznámeni
s obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2005. DSO nebude
podávat stanovisko k návrhu zprávy. Představitelé DSO přijali opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě.

3. Závěrečný účet

Tajemník předložil zpracovaný návrh Závěrečného účtu svazku za rok 2005. Nedílnou
součástí Závěrečného účtu svazku je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Starostové souhlasí s předloženým návrhem a schvalují hospodaření svazku za rok
2005 s výhradami.

Usnesení č. 4/2006 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov projednali
Závěrečný účet DSO za rok 2005 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí
s celoročním hospodařením svazku za rok 2005 S VÝHRADAMI.

4. Program obnovy venkova

Mikroregion Kozákov získal z Grantového fondu kraje – Programu obnovy venkova
(DT 7) dotaci na opravu cyklotras ve výši 200 tis. Kč. Vzhledem k nízké částce se
Chuchelna pro rok 2006 zřekla svého podílu a o dotaci se rozdělí Záhoří a Semily
(50:50) s vložením vlastního podílu dle projednání v obcích.
Dále mikroregion získal dotaci z Grantového fondu kraje na poradenství ve výši 19 tis.
Kč. Smlouva na poradenské služby se spoluúčastí 60 tis. Kč (dle rozpočtu) již byla
uzavřena (pí Hana Havlíčková – fa TAKTO).

Z ostatních titulů nebyly jednotlivé obce při získávání prostředků úspěšné, pouze
Záhoří získalo z DT 8 dotaci na úroky z úvěrů.
Představitelé pověřili poradkyni MR, pí Havlíčkovou, aby připravila podklady
k podpisu smlouvy a k zahájení čerpání.

5. Projekty a záměry cestovního ruchu

Ing. Lukeš (MIS Semily) informoval o aktuálních projektech a záměrech v cestovním
ruchu a zapojení MR do těchto aktivit
a) Turistický informační systém Horního Pojizeří

Do Grantového schématu SROP Libereckého kraje byla 28.dubna 2006 jménem MR
Pojizeří podána žádost o podporu projektu na realizaci informačního systému na
území obou mikroregionů s celkovým rozpočtem je ve výši 458.660 Kč. Mezi oběma
mikroregiony byla podepsána Smlouva o partnerství, podíl MR Kozákov na realizaci
projektu je v rozsahu cca 160 tis. Kč (z příspěvků zúčastněných obcí, resp. z rezervy
na projekty). Přesný způsob financování bude řešen před podpisem smlouvy.
Vedoucím projektu je ing. Lukeš. V případě neúspěchu žádosti bude projekt
zpracován v omezeném rozsahu, např. v Záhoří bude instalována pouze jedna
infotabule.
b) Kozákov (Geologie Horního Pojizeří)

Projekt bude postupně zpracováván k případné žádosti. V rozpočtu MR na rok 2007
bude s ním počítáno. Rozsah projektu v současné době zahrnuje realizaci geologické
expozice na Kozákově, obnovu naučné stezky údolím Jizery a může být rozšířen na
obnovu a rozšíření naučné stezky na Kozákově (se zapojením geologických lokalit),
cykloturistického a vycházkového okruhu ve vrcholové partii Kozákova, vybudování
zázemí pro rodiny s dětmi a obecně vytvoření komplexního produktu pro využití této
lokality. Starosta Hrubý upozornil na potřebu zpracovat projekt na cyklistický okruh
kolem Kozákova, zahrnutý již ve Studii volnočasového a sportovního využití
Kozákova. Záměr se zahrnutím všech přijatelných aktivit bude zpracovávat ing. Lukeš
,mj. s pomocí již zpracované studie, již plánovaných aktivit a ve spolupráci s pí

Havlíčkovou a dalšími zainteresovanými subjekty (KČT Semily, MR Kozákov,
Spolek přátel Kozákova …).

6. Různé. Závěr.

a) MAS Kozákov

Pí Havlíčková informovala o účasti na setkání MAS v Jižních Čechách a dále o
aktuální situaci v programech Leader ČR a EAFRD ve vztahu k nadcházejícímu
plánovacímu období EU. V programu Leader ČR se předpokládá využití zkušeností
úspěšných žadatelů z již realizovaných programů. V rámci EAFRD tvoří osa III
(aktivity využitelné pro MR) cca 21% z celkových finančních prostředků fondu.

S výhledem na nadcházející plánovací období je třeba zpracovat strategické
dokumenty na úrovni MR a MAS. Pí Havlíčková apelovala na starosty, aby připravili
záměry, projekty a rozvojové aktivity pro období od roku 2007, aby mohly být do
těchto dokumentů zapracovány. Zároveň je třeba stanovit základní finanční rámec
v rozpočtech obcí využitelný pro financování těchto aktivit.
b) Příští jednání

Příští řádné jednání proběhne v září 2006. Místem konání bude Obecní úřad
v Chuchelně.

_______________________
Miroslav Hrubý
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Ing. František Mojžíš
Miloslava Koucká
starosta města Semily

starostka obce Záhoří

