
ZÁPIS 
z mimořádného shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 26.05.2009 od 9.00 hodin, Městský úřad Semily. 
 
 

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. Úvod 
2. Závěrečný účet svazku za rok 2008 
3. Zpráva Dozorčí rady 
4. Různé. Závěr. 

 
 
 

1. Úvod 
Zahájení a přivítání přítomných provedl z pověření předsedy svazku tajemník. 

2. Závěrečný účet svazku za rok 2008 
a.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 

Kontrola hospodaření svazku za rok 2008 proběhla v březnu 2009. Podle obdržené 
zprávy o kontrole nebyly v hospodaření nalezeny chyby a nedostatky, kromě chyb a 
nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu 
přezkoumání. 

b.  Závěrečný účet svazku za rok 2008 
Zúčastněným byl předložen návrh Závěrečného účtu svazku za rok 2008, jak ho 
zpracovala účetní svazku. Nedílnou součástí je zpráva o kontrole hospodaření. 
Zůstatek běžného účtu k 31.12. 2008 činil 211.800,60 Kč. 
 

Usnesení č. 3/2009 - Shromáždění zástupců DSO Mikroregionu Kozákov schvaluje celoroční 
hospodaření svazku za rok 2008 bez výhrad.  

      3. Zpráva Dozorčí rady 
V březnu letošního roku provedla Dozorčí rada svazku kontrolu činnosti svazku za rok 
2008 a část roku 2009. K činnosti v roce 2008 neshledala žádné závady. K činnosti 
v letošním roce vyjádřila následné připomínky: DSO požaduje na MR Kozákov 
předložit časový harmonogram plnění vlastního podílu na projektu „Cyklotrasy a 
turistické trasy“ v celkové výši 429 000,- Kč.  
 

Usnesení č. 4/2009 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov bere na 
vědomí zápis z jednání Dozorčí rady svazku. 
 



Usnesení č. 5/2009 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov se 
zavazuje doplnit připomínky dle bodu 3. ze zápisu z jednání Dozorčí rady DSO do konce října 
2009. 
 

4. Různé. Závěr 
Paní Havlíčková zúčastněné informovala o tom, že ještě není známo, zda jsou dotace 
z KÚLK přiznány nebo ne. Mgr. Farský připomněl, že by bylo vhodné včas 
zrekapitulovat a připravit další možnosti pro žádosti o dotace na příští rok. Semily 
připraví vycházkové okruhy v okolí Semil. Tyto okruhy by se nechaly osadit 
lavičkami, vytvořila by se na nich pikniková místa, atd. Další možností by mohla být 
úprava nástupních míst na Riegrovu stezku. Mgr. Farský upozornil zástupce 
Chuchelny a Záhoří, aby si i oni vytipovali možné okruhy, na které by se dalo využít 
podání žádosti.                                                              
 

 
 

 
 

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


