ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 3.11.2009 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
Mgr. Kateřina Šromová – vedoucí odboru ŠKVV – MÚ Semily
Pavlína Podobská – videostudio Jičín

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Změny rozpočtu 2009
Tajemník svazku
Informace od poradkyně svazku
Různé. Závěr.

1. Úvod
Zahájení a přivítání přítomných provedla paní starostka Záhoří Miloslava Koucká.
2. Změny rozpočtu 2009
Tajemník předložil změny rozpočtu, zpracované účetní svazku, pí Heřmanovou.
Změny rozpočtu zahrnují příjmy a výdaje v průběhu roku 2009 nad rámec
schváleného rozpočtu. Rozpočtové změny dle přílohy zahrnují mj. částky spojené
s realizací projektů v rámci Programu obnovy venkova v roce 2008, kdy v letošním
roce proběhlo dovyúčtování konečné částky.
Usnesení č. 6/2009 - Shromáždění zástupců DSO Mikroregionu Kozákov schvaluje rozpočtové
opatření dle předloženého návrhu, kterým se rozpočet zvýší na straně příjmů i výdajů o částku
12 900,- Kč.

3. Tajemník svazku
Do funkce tajemníka svazku navrhl starosta Farský za Město Semily na dobu
přechodnou paní Evu Šaldovou, pracovnici informačního střediska. Následně pak
bude funkci tajemníka vykonávat nový pracovník informačního střediska Semily.
Usnesení č. 7/2009 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvaluje
do funkce tajemníka svazku na dobu přechodnou Evu Šaldovou, následně nového pracovníka
informačního střediska Semily.

4. Informace od poradkyně svazku
Paní Havlíčková přítomné informovala o již známých skutečnostech v Programu
obnovy venkova, kdy mikroregionu podané žádosti o grant nedopadly. Paní
Havlíčková ale informovala o nově otevřeném grantu pod Odborem dopravy
KÚLK. Tento grant by měl podporovat páteřní cyklotrasy jako je např. Greenway

Jizera. Dle jejího názoru meziobecní cyklotrasy moc šancí na získání grantu mít
nebudou. V případě zájmu by se žádost musela podat do 6. listopadu 2009.
Dále poradkyně informovala o možnostech Programu 99. Tento program je zcela
otevřen, bez jakýchkoliv pravidel. Podmínkou je pouze projednání žádosti s radním
KÚLK, jehož prostřednictvím se žádost podává. Termín pro podání žádosti je do 30.
listopadu 2009. Zástupci mikroregionu Kozákov se dohodli, že jménem Mikroregionu
Kozákov budou podány dvě žádosti. První žádost bude podána na opravení vrchní
části komunikace Hromovka vedoucí z Chuchelny na Kozákov. Hromovka je nejen
hlavní trasou Chuchelna – Kozákov, ale i značenou turistickou a sánkařskou
stezkou. Komunikace je využívaná i při různých akcích, např. Novoroční
výstup na Kozákov. Část komunikace již obec opravila na vlastní náklady. Zbývá
opravit přes 4000 m2 komunikace s předpokládanými náklady 1.230 tis. Kč. MR
Kozákov požádá LK o 100 % dotování této akce s ohledem na to, že obec již hradila
část opravy této turistické trasy z vlastních prostředků. Druhá žádost bude podána na
vyhotovení projektové dokumentace vulkanologického centra na Kozákově. Venkovní
geologická expozice na vrcholu Kozákova na území obce Chuchelna je navrhována
v rámci aktivit, které jsou navrhovány k vybavení území Geoparku UNESCO.
Předmětem tohoto projektu by měla být dotace na vypracování projektové
dokumentace geologické expozice. Předpokládané náklady na PD jsou 90.000,- Kč.
Usnesení č. 8/2009 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují
podání žádosti do Programu 99 na podporu rozvoje CR v LK – Oprava žlutě značené turistické
trasy v Chuchelně.
Usnesení č. 9/2009 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují
podání žádosti do Programu 99 na podporu rozvoje CR v LK – Vypracování projektové
dokumentace geologické expozice na Kozákově.

5. 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 neodhalil žádné nedostatky.
b. Televize Český ráj
Jednání mikroregionu Kozákov se zúčastnila paní Pavlína Podobská z Videostudia
Jičín. Paní Podobská zástupcům obcí představila produkty a služby Videostudia,
hlavně pak internetovou televizi Český ráj (www.tvceskyraj.cz). Starostům byl
vysvětlen princip na jehož základě televize funguje, možnost výroby krátkých filmů o
obci nebo mikroregionu, možnosti upoutávek na akce atd. Mikroregion se rozhodl
zatím služby videostudia nevyužít.

_______________________
Miroslav Strnad
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Mgr. Jan Farský
Miloslava Koucká
starosta města Semily

starostka obce Záhoří

