
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 12. 06. 2007 od 9.00 hodin, Městské informační středisko Semily 
 
 

Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna 
 Mgr. Jan Farský – starosta města Semily 
 Miloslava Koucká – starosta obce Záhoří 
 Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu 
 Hana Havlíčková – poradce mikroregionu 

Program jednání: 
1. Úvod. 
2. Zpráva o kontrole hospodaření svazku za rok 2006 
3. Závěrečný účet svazku za rok 2006 
4. Informace od poradkyně 
5. Tajemník svazku 
6. Různé. Závěr. 

 
 

1. Úvod 
Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda svazku, který pověřil vedením jednání 
tajemníka svazku. 

2. Zpráva o kontrole hospodaření svazku za rok 2006 
Kontrola hospodaření svazku za rok 2006 proběhla v dubnu. Dle obdržené zprávy 
o kontrole nebyly v hospodaření nalezeny žádné nedostatky.  

3. Závěrečný účet svazku za rok 2006 
Starostům byl předložen návrh Závěrečného účtu svazku za rok 2006, jak ho zpracovala 
účetní svazku. Nedílnou součástí je zpráva o kontrole hospodaření. Zůstatek běžného účtu 
ke konci roku činil 196.056,77 Kč.¨  
 

Usnesení č. 5/2007 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvaluje 
celoroční hospodaření svazku za rok 2006 BEZ VÝHRAD. 

4. Informace od poradkymě 
a. Program obnovy venkova 
Mikroregion obdržel od Krajského úřadu přísliby dotace z grantového fondu Program 
obnovy venkova na rok 2007:  

DT 6 poradenství  dotace    12 tis. Kč  
      vlastní podíl   60 tis. Kč (30 : 18 . 12 tis. Kč) 
DT 7 cyklotrasy a turistické trasy  123 tis. Kč (Semily, Záhoří á 61,5 tis. Kč) 
      vlastní podíl   53 tis. Kč (Semily, Záhoří á 26,5 tis. Kč) 

Na návrh starosty obce Chuchelna bude vlastní podíl na poradenství (DT 6) rozdělen 
v dosavadním poměru 50:30:20%, projekt oprav cyklotras (DT 7) bude plněn na katastru 
Semil (p.p.č. 3381/1, k.ú. Semily) a Záhoří (p.p.č. 1283, k.ú. Záhoří). 
Je třeba zajistit od Stavebního úřadu souhlas k ohlášení. Před provedením oprav je třeba 
výchozí stav fotograficky zdokumentovat. 



b. Místní akční skupina Kozákov 
Očekávají se nové informace stran další existence MAS, projektů a podmínek čerpání, 
v nadcházejícím období bude svoláno jednání MAS. 

5. Tajemník svazku 
Do funkce tajemníka svazku navrhl starosta Farský za Město Semily paní Lenku 
Mrázovou, pracovnici informačního střediska.   
 

Usnesení č. 6/2007 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují paní 
Lenku Mrázovou do funkce tajemníka svazku 

6. Různé. Závěr. 
a) Zastavěné území a projekt Kozákov 
V souvislosti s novým stavebním zákonem je pro obec Chuchelna vymezováno zastavěné 
území. Paní Havlíčková upozornila na tuto skutečnost v souvislosti s projektovými 
záměry na  Kozákově, které by mohly být ohroženy. Ing. Lukeš požádal starostu Strnada, 
aby tuto skutečnol bral v potaz při jednáních na toto téma. 

b) Příští jednání 
Příští jednání proběhne v září 2007. Přesný termín, místo a čas bude stanoven. Svolání 
zajistí paní Mrázová na základě dohody se starosty. 

 
 
 
 

 
______________________    __________________________   ______________________ 
        Miroslav Strnad        Mgr. Jan Farský    Miloslava Koucká 
    starosta obce Chuchelna                        starosta města Semily               starostka obce Záhoří 


