ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
dne 3. 6. 2010 od 10.30 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty města
Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna, předseda DSO MR Kozákov
Mgr. Jan Farský – omluven
Vladimír Šimek - místostarosta města Semily
Miroslava Koucká – starostka obce Záhoří
Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov

Program jednání:
1. Úvod
2. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2009
3. Různé.
4. Závěr.

1.Úvod
Zahájení a přivítání přítomných provedl místostarosta města Semily V.Šimek.
2. Schválení závěrečného účtu a hospodaření svazku za rok 2009
Návrh závěrečného účtu DSO MR Kozákov za rok 2009, který byl veřejně vyvěšený od
18.5.2010, byl v plném znění, beze změn, všemi 3 hlasy zástupců obcí sdružených ve
svazku schválen.
Závěrečný účet DSO MR Kozákov za rok 2009 je přílohou tohoto zápisu.
V uvedeném dokumentu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR
Kozákov za rok 2009

Usnesení č. 1 /2010: Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schválili
závěrečný účet DSO MR Kozákov za rok 2009 bez výhrad a schválili celoroční hospodaření
uvedeného svazku za rok 2009 bez výhrad.
3. Různé
Paní Havlíčková, poradkyně svazku, seznámila přítomné se stavem schvalovacího
procesu integrovaného projektu svazku pro rok 2010, na který žádal svazek podporu
z Grantového fondu Libereckého kraje: LK dosud nezveřejnil usnesení zastupitelstva LK ,
ze kterého by bylo patrné, které projekty a v jaké výši získaly letošní granty v rámci
POV. Výsledky lze očekávat po 10.6. 2010. Předpokládáme, že grant bude svazku
přidělen. Pak bude potřeba, aby se členské obce dohodly na participaci na projektu.
Poradkyně upozorňuje na to, že ve změně podmínek udělování grantů z LK platí, že na
integrovaném projektu se musí podíle minimálně dvě „ malé „ obce. To, znamená, že
k čerpání grantu je nezbytné v každém případě zapojení Obce Chuchelna a Záhoří. Účast
města Semily na projektu v roce 2010 bude výsledkem dohody obcí o účasti na uděleném
grantu. Jakmile bude k dispozici sdělení o udělení grantu a obce se dohodnou o
spoluúčasti, proběhne standardní administrativní postup k zajištění smlouvy s LK o
udělení grantu. K realizaci projektu poradkyně připomíná nezbytnou dokumentaci podle

podmínek Grantového programu LK a to jsou minimálně 2 fotografie stavu před
započetím projektu a následná dokumentace realizovaného projektu také min. 2
fotografiemi. Za součinnosti s poradkyní bude zajištěno dokladování projektu.
Spolupráce se Sdružením Český ráj v Turnově:
Poradkyně podala zprávu o tom, že na vyžádání redaktora Zpravodaje Sdružení Český ráj
vypracovala pro prezentaci našeho mikroregionu obsáhlý materiál k publikaci v časopisu
Zpravodaj Sdružení ČR. V tomto Zpravodaji jsou postupně v celém seriálu představovány
mikroregiony Českého ráje, tentokrát byl prostor nabídnutý našemu MR. I když na to byl
jen krátký termín, zpracovaný materiál byl včas předán redakci ke zveřejnění. Protože
Zpravodaj SČR je zaměřený na podporu CR, uvedla poradkyně v prezentaci také odkaz
na MIS Semily a jeho služby.
Spolupráce s MAS Kozákov :
Pro přípravu projektů , vhodných k začlenění do PRV ČR, je nezbytné shromáždit
aktuální projekty obcí a následně vytipovat použitelné společné okruhy, které by bylo
možné použít pro projekty spolupráce. Na únorovém jednání svazku pan starosta Semil
obsáhle informoval o aktuálních záměrech města , pan starosta z Chuchelny uvedl
zejména rekonstrukce MK, paní starostka ze Záhoří uvedla akce zateplení MŠ,
vybudování nového náměstíčka a opravy MK.
Během června proběhne Valná hromada MAS Kozákov, pozvánky budou včas rozeslány.
Návaznost na Strategii rozvoje MR Kozákov:
Poradkyně prosí o upřesnění informací o projektech, které si zástupci obcí přejí zařadit do
databáze aktuálních projektů Strategie rozvoje MR Kozákov, obdobně jak jsou ve
stávajících dokumentech MR uvedeny, to znamená, uvést odhadovaný náklad akce a
orientační termín realizace, pokud to lze definovat. Projekty bez uvedení termínu a
nákladů byly v minulosti ve strategii uváděny ve výhledu.
Paní starostka Koucká uvedla, že pro financování projektu obnovy návsi jí chybí cca 500
tis. Kč.
Ve volné diskusi byly komentovány aktuální výsledky parlamentních voleb.
4. Závěr
Po upřesnění grantu LK bude projednána spoluúčast obcí na projektu operativně, aby
mohla pokračovat administrace a realizace integrovaného projektu svazku. Další jednání
svazku bude svoláno podle potřeby.
Zapsala : H.Havlíčková
Ověřují:

______________________
Miroslav Strnad
starosta obce Chuchelna

__________________________ ______________________
Mgr. Jan Farský
Miloslava Koucká
starosta města Semily

zast. V. Šimkem, místostarostou

starostka obce Záhoří

