ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 15.11.2006 od 9.00 hodin, Městské informační středisko Semily
Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří
Mgr. Jan Farský – starosta města Semily
Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu
Hana Havlíčková – poradce mikroregionu
Václav Pospíšil – člen Dozorčí rady MR

Program jednání:
1. Úvod.
2. Volba orgánů svazku
3. Program obnovy venkova
4. Projekty cestovního ruchu na Kozákově
5. Různé. Závěr.
1. Úvod

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

2. Volba orgánů svazku

Do shromáždění zástupců byli z členských obcí jmenováni Mgr. Jan Farský (Semily),
Miroslav Strnad (Chuchelna), Miloslava Koucká (Záhoří). Na místo předsedy svazku
byl zvolen pan Miroslav Strnad, na místo jediného místopředsedy Mgr. Jan Farský.
Složení Dozorčí rady bude známo po jmenování zástupců ze všech obcí (zbývá město
Semily). Bude třeba změnit podpisové vzory k běžnému účtu svazku (ČS) a
aktualizovat vnitřní organizační směrnice. Jako tajemník svazku bude nadále působit
ing. Jiří Lukeš, účetní svazku zůstává paní Heřmanová (OÚ Chuchelna). Předseda
svazku bude zastupovat mikroregion v Místní akční skupině Kozákov.
Usnesení č. 6/2006:
Shromáždění zástupců zvolili předsedou svazku pana Miroslava Strnada. Pro 3 hlasy.
Shromáždění zástupců zvolili místopředsedou svazku pana Mgr. Jana Farského. Pro 3
hlasy.

3. Program obnovy venkova
a. POV 2006.

Podklady za DT 7 byly 27.10. 2006 předány na Krajský úřad Libereckého kraje,
což je podmínkou pro poukázání finanční dotace (200 tis. Kč). DT 6 by vyřízen
v průběhu roku.
b. POV 2007

Dle předchozího ujednání zůstává jako priorita pro integrovaný projekt v rámci
DT 7 oprava cyklotras s pokračováním z předchozích let (CT č. 4175 a 4176).
Projekt bude sestaven s rozpočtem vyšším, než bylo plnění v roce 2006. Do
integrovaného projektu by měly být zapojeny všechny obce, nutno stanovit rozsah
plnění z jednotlivých obcí, poměr financování v POV činí 70:30 (dotace:vlastní).
Ze strany Krajského úřadu došlo k posunu termínu pro dodání žádosti s podklady

do konce prosince.
Paní Havlíčková žádá o shromáždění podkladů z obcí v nejbližším termínu.

4. Projekty cestovního ruchu na Kozákově

Tajemník svazku shrnul informace o aktivitách a záměrech na Kozákově a výstupy
z předchozích jednání. Na základě předchozí nabídky ze strany ing. arch. Křeliny byl
předložen návrh smlouvy o dílo na zhotovení urbanistické studie (zhotovitel ing. arch.
Marcela Křelinová).
Starosta Farský navrhl odložit zadání zpracování studie a oslovit více potenciálních
zpracovatelů (architektů) z regionu s výzvou o předložení nabídky a skicy
z představou řešení dotčeného území. Zadání studie by mohlo proběhnout v průběhu
zimy a nehrozí tak nebezpečí z prodlení. Zároveň se může objevit více návrhů řešení.
Ostatní členové shromáždění zástupců tento postup podpořili. Tajemník připraví
podklady a zajistí další postup.

5. Různé

a. Probíhající kontroly mikroregionu

Na MR probíhá kontrola z Finančního úřadu v Semilech. Jedná se o nakládání
s dotacemi ze státního rozpočtu za rok 2003. Tajemník ve spolupráci s pí
Havlíčkovou a účetní připravují podklady dle požadavků kontroly.

Dle zákona požádal MR Krajský úřad o provedení průběžné kontroly hospodaření
svazku za rok 2005. Na kontrolu se ohlásila paní Jindrová (dtto 2005), kontrola
proběhne ve středu 22. listopadu od 9 hodin v MIS Semily, kde tajemník předá
příslušné podklady.
b. Rozpočet svazku

Je třeba připravit návrh rozpočtu svazku na rok 2007, rozpočtové změny za rok
2006 a rozpočtový výhled na období 2006-2010. Tajemník ve spoluprácí s účetní
připraví podklady na příští jednání svazku (12/2006). Návrh rozpočtu svazku bude
sestaven ve struktuře roku 2006, členský příspěvek v MAS bude řešen samostatně.
c. Informace od pí Havlíčkové

Poradkyně svazku informovala o principech financování MS Kozákov, vývoji
situace kolem MAS v Libereckém kraji a připravovaných dotačních programech
EU pro nadcházející období. Starosta Farský si vyžádal pro zastupitelstvo
materiály o činnosti MR a MAS Kozákov. V otázce MAS Kozákov požaduje
předložení už přijaté podpory skrz MAS, rozpracované podpory a budoucí
předpokládané podpory. Kdo je zapojen do MAS? Dále požaduje identifikovat,
v čem je MAS nenahraditelný MRK.
d. Příští jednání

Příští jednání proběhne 19. prosince 2006 od 9,00 hodin na Obecním úřadě
v Chuchelně.
______________________
Miroslav Strnad
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Mgr. Jan Farský
Miloslava Koucká
starosta města Semily

starostka obce Záhoří

