ZÁPIS
z mimořádného shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 20.05.2008 od 9.00 hodin, Obecní úřad Záhoří.
Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna, předseda svazku
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří
Mgr. Jan Farský – starosta města Semily
Lenka Mrázová – MIS Semily, tajemník mikroregionu
Hana Havlíčková – poradce mikroregionu

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Inventury 2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Závěrečný účet svazku za rok 2007
Informace od poradkyně svazku
Turistický rozvoj Kozákova
Závěr.

1. Úvod
Zahájení a přivítání přítomných provedl z pověření předsedy svazku tajemník.
2. Inventury 2007
Podle platné vnitřní organizační směrnice svazku proběhly ke konci roku inventury
majetku svazku. Vzhledem k tomu, že v současnosti svazek nedisponuje majetkem ani
pokladní hotovostí, proběhla pouze inventura běžného účtu.
Usnesení č. 1/2008 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvaluje
předložený protokol z provedení inventur k 31.12.2007.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Kontrola hospodaření svazku za rok 2007 proběhla v březnu 2008. Podle obdržené
zprávy o kontrole nebyly v hospodaření nalezeny žádné nedostatky.
4. Závěrečný účet svazku za rok 2007
Zúčastněným byl předložen návrh Závěrečného účtu svazku za rok 2007, jak ho
zpracovala účetní svazku. Nedílnou součástí je zpráva o kontrole hospodaření.
Zůstatek běžného účtu k 31.12. 2007 činil 217.554,02 Kč.
Usnesení č. 2/2008 - Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvaluje
celoroční hospodaření svazku za rok 2007 bez výhrad.

5. Informace od poradkyně
a. Program obnovy venkova

Mikroregion obdržel od Krajského úřadu přísliby dotace z grantového fondu Program
obnovy venkova na rok 2008:
DT 6
DT 7

poradenství

dotace
12 tis. Kč
vlastní podíl 60 tis. Kč (30 : 18 : 12 tis. Kč)
cyklotrasy a turistické trasy
117 tis. Kč (Chuch., Záhoří á 58,5 tis. Kč)
vlastní podíl 50 tis. Kč (Chuch., Záhoří á 25 tis. Kč)

Vlastní podíl na poradenství (DT 6) bude podle dohody všech starostů rozdělen jako
v loňském roce v dosavadním poměru 50:30:20%, projekt oprav cyklotras (DT 7) bude
plněn na katastru Chuchelny a Záhoří.
Je třeba zajistit od Stavebního úřadu souhlas k ohlášení. Před provedením oprav je třeba
výchozí stav fotograficky zdokumentovat.
b. Ostatní
Paní Havlíčková připomněla aktuální výzvu ROP do 30. června 2008.
6. Turistický rozvoj Kozákova
Mgr. Jan Farský informoval o pracovní schůzce z 15. května 2008 na Kozákově. Na
programu jednání byly hlavně záměry plánované v rámci Mikroregionu Kozákov,
koordinace se záměry obcí, sdružení a podnikateli. Dále se diskutovalo o možnostech
financování a o společné přípravě. Mgr. Farský připomněl rozdělení úkolů a činnosti
(Město Semily – vulkanologické centrum, KČT – rozšíření chaty, řešení a úprava
parkoviště, TJ Chuchelna – rekonstrukce vleku, zkvalitnění služeb, atd.).
Zástupci MR Kozákov diskutovali o možných záměrech, které by mohly být
realizovány z pohledu mikroregionu. Asi nejjednodušším (finančně, časově i stavebně)
se jeví záměr vybudovat piknikové trasy směrem k vrcholu Kozákova. V současné
době je na značených turistických trasách absence jednoduchých posezení (lavičky,
stolky), odpadkových košů, popř. i míst na grilování. Paní Havlíčková má prověřit
financování tohoto projektu, zda je možné získat finance. A v případě, že ano
připraví projekty pro žádosti. Dalším diskutovaným záměrem je vybudování letních
a zimních běžeckých tratí. Letní trasa by se pravděpodobně týkala jen vrcholu
Kozákova. Naopak zimní běžecká trasa se jeví jako vhodnější turistický záměr, neboť
by vedla přes území všech tří zúčastněných obcí. (Semily,Lhota – Kozákov –
Hamštejn – Záhoří).
Dále zástupci DSO mluvili o eventuelních záměrech vybudovat na Hromovce zimní
sáňkařskou dráhu a na okraji sjezdovky bikeovou dráhu.
7. Různé
Paní Koucká informovala o skutečnosti, že ohledně pracovní schůzky 15. května
2008 neobdržela pozvánku a žádné informace o konané schůzce. Spolu ze Záhořím
tuto pozvánku neobdrželo několik dalších obcí. Pravděpodobně se tak stalo z důvodu
neaktualizovaných elektronických adres jednotlivých obecních úřadů. Zástupci DSO
navrhují před příští takovouto pracovní schůzkou ověřit zda pozvánku skutečně
obdrželi všichni pozvaní a oslovení.

_______________________
Miroslav Strnad
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Mgr. Jan Farský
Miloslava Koucká
starosta města Semily

starostka obce Záhoří

