
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 
Dne 2. 12. 2008 od 9.00 hodin, Městský úřad Semily 

 
 

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

Program jednání: 
1. Úvod. 
2. Změny rozpočtu 2008 
3. Informace od poradkyně 
4. Různé. Závěr. 

 
 

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

2. Změny rozpočtu 2008 
Tajemník předložil změny rozpočtu, zpracované účetní svazku, pí Heřmanovou. Změny 
rozpočtu zahrnují příjmy a výdaje v průběhu roku 2008 nad rámec schváleného rozpočtu. 
Rozpočtové změny v celkové výši 186 024,- Kč zahrnují mj. částky spojené s realizací 
projektů v rámci Programu obnovy venkova.  

Usnesení č. 3/2008: Shromáždění zástupců schvaluje zvýšení rozpočtu o 186 024,- Kč 
v příjmech i ve výdajích. 

3. Informace od poradkyně svazku 
Paní Havlíčková připomněla zúčastněným aby se rozhodli na jaké projekty bude DSO 
Kozákov žádat z grantového fondu v příštím roce. Cyklotrasy na které se žádalo 
v minulých letech byly  v letošním roce dokončeny. 
Termíny podání žádosti o podporu projektů z grantového fondu Program obnovy venkova 
na rok 2009 zatím nejsou známy. Vše se patrně pozdrží z důvodů personálních změn po 
volbách do zastupitelstva Libereckého kraje. 

4. Různé 
a. Průběžná kontrola hospodaření DSO 
Dílčí kontrola hospodaření svazku proběhla na podzim letošního roku. Kontrolu provedla 
pověřená pracovnice krajského úřadu Libereckého kraje dle předložených dokladů. 
Výsledek kontroly odhalil nedostatky v zápisech z jednání a neaktuálnost internetových 
stránek. Nedostatky a závady odstraní tajemník svazku. Kontrola odstranění nedostatků 
proběhne pravděpodobně v lednu 2009. 
 

 



b. Příští jednání 
Příští jednání proběhne 31. 12. 2008 od 9 hodin v budově Městského 

informačního střediska v Semilech. 

 

 
 
 
 
 

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


