
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 4. 12. 2007 od 9.00 hodin, Obecní úřad Chuchelna 
 
 

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

Program jednání: 
1. Úvod. 
2. Změny rozpočtu 2007 
3. Zpráva z jednání Dozorčí rady 
4. Informace od poradkyně 
5. Různé.  
6. Závěr. 

 
 

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

2. Změny rozpočtu 2007 
Tajemník předložil změny rozpočtu, zpracované účetní svazku, pí Heřmanovou. Změny 
rozpočtu zahrnují příjmy a výdaje v průběhu roku 2007 nad rámec schváleného rozpočtu. 
Rozpočtové změny v celkové výši 392 659 Kč (příjmy) zahrnují mj. částky spojené 
s realizací projektů v rámci Programu obnovy venkova. Konečné saldo rozpočtu (15 709 
Kč) bude použito k navýšení zůstatku běžného účtu svazku.  

Usnesení č. 7/2007: Shromáždění zástupců schvaluje změny rozpočtu svazku na rok 2007. 

3. Zpráva Dozorčí rady 
Začátkem října 2007 provedla Dozorčí rada svazku kontrolu činnosti svazku a neshledala 
žádné závady. 

Usnesení č. 8/2007:  
Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov bere na vědomí zápis 
z jednání Dozorčí rady svazku. 

4. Informace od poradkyně svazku 
Paní Havlíčková zdůraznila včasné dodání všech podkladů včetně fotografií k projektu 
Cyklotrasy. Podklady jsou nutné pro vypracování závěrečné zprávy.  Poradkyně také 
informovala o novinkách při fakturaci prací souvisejících s projekty - Kraj zkrátil lhůty 
pro fakturaci a novinkou je 10% pozastávka z dotace. 
Paní Havlíčková informovala zástupce obcí, že v Programu obnovy venkova se na příští 
rok připravují nová pravidla. Bližší informace bude znát začátkem roku 2008. 



Termíny podání žádosti o podporu projektů z grantového fondu Program obnovy venkova 
na rok 2008 zatím nejsou známy. 

5. Různé 
a. Průběžná kontrola hospodaření DSO 
Dílčí kontrola hospodaření svazku proběhla koncem září 2007. Kontrolu provedla 
pověřená pracovnice krajského úřadu Libereckého kraje dle předložených dokladů. 
Výsledek kontroly zatím není znám. 

 

b. Kontrola Finančního úřadu  
Dne 12. října 2007 se konalo ústní jednání na základě ověření skutečností a předložení 
dokladů v rámci pokračování kontroly zahájené dne 19. září 2006. 

 

c. Internetové stránky DSO  
Ing. Lukeš přítomné informoval o budoucím řešení webových stránek MR Kozákov. O 
administraci a aktualizaci stránek se staral Ing. Lukeš. V současné době ale není schopen 
toto obstarat. Návrh řešení: vedení sekce MR Kozákov na stránkách města Semily. 

 
d. Turistické značení 
Ing. Lukeš upozornil na maximální využití stávající sítě značených cest, popřípadě 
chybějící cesty doznačit jednotnými prvky. KČT nechce značit nová místa, neboť okolí je 
přeznačené.  

 

e. Informace z Českého ráje 
Ing. Lukeš informoval o konceptech regionálních projektů turistického regionu Český ráj. 
V rámci turistického regionu Český ráj probíhají nebo se připravují následující projekty: 

• Marketingové a koordinační aktivity v regionu Český ráj                                
(cílem je tvorba nových a rozvoj stávajících produktů, dovybavení a podpora činnosti 
informačních center atd.) 
• Rozvoj doplňkové infrastruktury CR 
(náplní projektu bude mj. rekonstrukce a modernizace stávající doplňkové 
infrastruktury CR) 
• Cyklostezka Jizera 
(cílem projektu je vybudování nadregionální cyklotrasy podél řeky Jizery, rozvoj 
multifunkčního koridoru Greenways) 
• Zlatá stezka Českého ráje 
(obsahem projektu bude rekonstrukce turistických tras, včetně informačního systému 
a mobiliáře atd. + napojení Riegrovy stezky) 
• Geopark Český ráj 
(náplní projektu je rekonstrukce a budování naučných stezek, jednotného 
informačního systému, rozvoj a budování expozic se specifickým zaměřením, snaha 
srozumitelné prezentace pro obyčejné lidi) 
• Navigační systém pro motoristy 
(v návaznosti na Kraj) 



• Český ráj bez bariér 
( cílem projektu je analýza nabídky služeb, rekonstrukce a modernizace doplňkové 
infrastruktury na vybraných trasách z hlediska potřeb zdravotně postižených, 
vytvoření a rozvoj produktu CR atd.) 

a. Příští jednání 
Příští jednání proběhne 21. 12. 2007 od 9 hodin na Obecním úřadě v Záhoří. 

 

 
 
 
 
 

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


