ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 2.10.2006 od 9.30 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
Václav Pospíšil – člen Dozorčí rady MR

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod.
Program obnovy venkova
Informace o probíhajících a připravovaných projektech
MAS Kozákov
Různé. Závěr.

1. Úvod

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

2. Program obnovy venkova (pí Havlíčková)

a. POV 2006
Pání Havlíčková požádala o dodání podkladů k dotačnímu titulu 7 (oprava povrchů
cyklotras) ze strany Semily. Na celý dotační titul bude připravena jedna smlouva za
oba úseky (Záhoří, Semily)

b. POV 2007
Žádosti o dotace z POV na rok 2007 je potřeba předložit na Krajský úřad LK do
konce listopadu 2006. Pro DT 7 (integrovaný projekt) byla jako priorita zvolena
oblast cyklotra. Bude se pokračovat v opravách na CT 4175 (Záhoří, Chuchelna) a
4176 (Semily). Dotační titul 6 (poradenství) bude připraven v rozsahu dle roku 2006.
Podklady k žádostem připraví pí Havlíčková ve spolupráci s členskými obcemi.

3. Projekty cestovního ruchu (ing. Lukeš)

a. Kozákov
V srpnu proběhla schůzka zástupců subjektů působících na Kozákově v záležitosti
koordinace aktivit a záměrů v cestovním ruchu. Jedná se mj. o geologickou expozici,
dětské hřiště, obnovu naučné stezky, rozšíření tur. chaty, vyhlídkový okruh. Jedním
z výstupů bylo zadání studie, řešící podobu těchto záměrů v nejbližším okolí vrcholu.
Ing. Lukeš v této záležitosti oslovil městského architekta ing. Křelinu, kteý předložil
nabídku n azpracování analyticko urbanistické studie v ceně 87 tis. Kč. Tato studie by
měla řešit podobu jednotlivých aktivit, způsob realizace a kalkulaci nákladů. Klub
českých turistů Semily má zájem na zpracování této studie a je ochoten se finančně
spolupodílet (předb. do výše 50 tis. Kč). Pro financování ze strany MR by bylo
využito prostředků z „rezervy“ na projekty na běžném účtu.
Zástupci členských obcí upozornili na již zpracovanou Studii sportovního a
rekreačního využití Kozákova, jejíž výstupy je třeba akceptovat (parkoviště, přístavba
chaty apod.). Rozsah zpracování studie by měl umožnit její využití k územnímu řízení.
Tajemník MR byl pověřen k dalšímu jednání ve smyslu upřesnění zadání dle výše
uvedeného.

b. Naučná stezka Údolí Jizery
V srpnu proběhlo jednání se zástupci Libereckého kraje a Evropského geoparku
Český ráj v záležitosti záměru obnovy NS. Liberecký kraj bude v roce 2007
pokračovat v technických pracích na stezce. Ing. Lukeš s RNDr. Řídkošilem připraví
podobu informačního systému NS, aby projekt byl připraven k žádosti z evropských
fondů v roce 2007. Projekt může být realizován samostatně Městem Semily nebo
v rácmi spoelčného „geologického“ projektu MR Kozákov. Zástupci členských obcí
preferují spojení projektu s geologickou expozicí na Kozákově a jejich realizaci
společně. Financování proejtků bude projednána v listopadu při sestavování rozpočtu.
c. Turistický informační systém
Projekt byl podán MR Pojizeří a schválen Libereckým krajem k financování
z grantového schématu SROP. Na základě předchozího projednání a podepsané
Smlouvy o partnerství se MR Kozákov finančně spolupodílí na spoelčných nákaldech
částkou 25 tis. Kč (již zaplacena). Finanční spoluúčast členských obcí vychází
z rozsahu jejich zapojení do projektu (Záhoří, Semily). Podklady pro projekt připraví
členské obce ve spolupráci s ing. Lukešem.

d. Další záměry
Ing. Bičíková zpracovává záměr rekonstrukce naučné stezky Kozákov na jeho SZ
svahu. Obsah a rozsah zámeru, stejně jako jeho nositel, je v jednání.
Vyhlídkový okruh na vrcholu Kozákova, jak je zpracován ve studii, je vhodnější
jako pěší než cyklo. Na trase okruhu (cca 3-4 km) by bylo několik zastávek
s lavičkami, vyhlídkami, prvky pro sportovní vyžití a pro rodiny s dětmi.

4. Místní akční skupina (pí Havlíčková)
Paní Havlíčková upozornila na potřebu financování základního chodu místní akční
skupiny (účetní, manažer, poplatky), jak byla projednávána na valné hromadě MAS.
Liberecký kraj nebude místní akční skupiny finacovat, pouze zajistí jejich propagaci.
Na jednání MAS bylo navržen příspěvek ze strany obcí a mikroregionů ve výši 2 Kč
na obyvatele. Zástupci členských obcí
projednají tento návrh ve svých
zastupitelstvech.

Usnesení č. 5/2006: Zástupci členských obcí DSO navrhují členský příspěvek do
Místní akční skupiny Kozákov ve výši 2 Kč na obyvatele.

5. Různé. Závěr.

a. Delegování zástupců členských obcí
Tajemník upozornil na potřebu delegování zástupců členských obcí MR na
ustavujících jednáních zastupitelstev po Komunálních volbách. Na prvním jednání
MR v novém složení je třeba zvolit orgány MR (mj. přededu) a připravit rozpočet MR
na rok 2007. Tajemník obešle obce dokumentem k delegování zástupce.
b. Příští jednání
Příští řádné jednání proběhne v listopadu 2006. Místem konání bude Obecní úřad
v Chuchelně.

______________________
Miroslav Hrubý
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Ing. František Mojžíš
Miloslava Koucká
starosta města Semily

starostka obce Záhoří

