ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 20. 12. 2010 od 10.00 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty
Přítomni : Ing. Tomáš Šimek – starosta obce Chuchelna
Mgr. Jan Farský – starosta města Semily – omluven
Marcela Volšičková – 1. místostarostka
Lena Mlejnková – místostarostka
Miroslava Koucká – starostka obce Záhoří
Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov
Jana Papežová – IC Semily, tajemník Mikroregionu Kozákov
Ing. Pavla Bičíková

Program jednání:
1. Úvod
2. Rozpočet svazku na rok 2011
3. Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014
4. Jednání o dlouhodobém výhledu svazku
5. Různé. Závěr.

1. Úvod
Zahájení a přivítání přítomných provedla místostarostka města Semily
Marcela Volšičková.
2. Rozpočet svazku na rok 2010
Rozpočet svazku na rok 2011 bude schválen dle návrhu. Návrh rozpočtu v celkové výši
90 500,- Kč vychází z předchozích let a zahrnuje příspěvky členských obcí, a to příspěvek
ve výši 3,- Kč na obyvatele (stav k 1.1.2010) na straně příjmů a náklady na poradenství a
služby na straně výdajů. Výdajová strana zahrnuje poradenskou činnost, odměnu účetní,
částku na služby a propagaci, a rezervu na další akce v průběhu roku. Úroky byly sníženy
z 250 na 89,- Kč. Systém rozdělení částky na poradenství mezi jednotlivé obce zůstává
stejný jako v loňském roce – rozdělení bude stanoveno na základě úspěšnosti získávání
dotací a rozsahu realizovaných projektů.
Usnesení č. 2/2010: Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují
rozpočet svazku na rok 2011.
3. Rozpočtový výhled na léta 2012-2014
Rozpočtový výhled je sestaven na období 2012-2014.
Usnesení č. 3/2010: Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují
rozpočtový výhled na období 2012-2014.

4. Jednání o dlouhodobém výhledu svazku
Paní místostarostkou Volšičkovou bylo navrženo, že nový předseda svazku bude volen až
na dalším jednání, které bylo dohodnuto na počátku měsíce února 2011.

5. Různé
Paní Havlíčková informovala o možnostech podání žádostí na dotace pro MR Kozákov.
Debata proběhla také o společných projektech, třeba jako v minulosti projekt cyklotrasy.
Paní Bičíková informovala o tématu geolog.zastavění (Geopark Český ráj), dobrý nápad,
jelikož na Semilsku nic podobného není , ale chybí informační tabule a propagační materiál.
Dále se mluvilo o cyklotrase ze Semil do Chuchelny ke koupališti – dlouhodobý záměr
(chodník).

______________________
Ing. Tomáš Šimek
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Mgr. Jan Farský
Miloslava Koucká
starosta města Semily
(v zastoupení Marcela Volšičková)
místostarostka

starostka obce Záhoří

