ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 7. 3. 2011 od 14:00 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty

Přítomni : Mgr. Jan Farský – starosta města Semily
Lena Mlejnková – místostarostka
Miroslava Koucká – starostka obce Záhoří
Ing. Tomáš Šimek - starosta obce Chuchelna
Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov
Ing. Pavla Bičíková – manažer SČR
Jana Velová – IC Semily, tajemník Mikroregionu Kozákov

Program jednání:
1. Úvod
2. Volba orgánů MR Kozákov
3. Jednání o Programu obnovy venkova GF LK
4. Různé. Závěr.

1. Úvod
Zahájení a přivítání přítomných provedl starosta města Semily Mgr. Jan Farský.

2. Volba orgánů MR Kozákov
Předsedou MR Kozákov byl zvolen Ing. Tomáš Šimek, místopředsedkyní se stala paní
Miroslava Koucká.

3. Jednání o Programu obnovy venkova GF LK
Paní Havlíčková informovala o podmínkách poskytnutí dotací z GF LK.
Starosta Semil zavedl diskuzi o významu MR Kozákov: Proč vlastně funguje MR
Kozákov? Jak dlouho funguje a čeho bylo dosaženo? Jaký projekt budeme společně
realizovat?
Z diskuze vzešlo: Pokud by se obce nesdružily do MR, nemohly by žádat například o
podporu z Programu obnovy venkova. Paní Bičíková zdůraznila význam společných
setkání starostů okolních obcí. Paní Havlíčková objasnila proč je třeba žádat
prostřednictvím MR Kozákov a na jaké projekty lze peníze použít (ne na specializovanou
podporu, žádost na Fond G99 mohou podávat obce samostatně, není třeba MR).

4. Různé
Padlo několik návrhů na aktivity, které by chtěl MR Kozákov realizovat: nová pěší stezka
s piknikovými místy, geologická stezka, zintenzivnění využití vrchu Kozákova, venkovní
bezúdržbová vulkanologická expozice na Kozákově, lávka od Bémovy vyhlídky.
Pavla Bičíková vyzvala ke konkrétním krokům: projekt, kolik je k dispozici finančních
prostředků, výběr firmy, geologický tvůrce – vyznačit přesná místa v terénu,
bezbariérovost?
Předseda MR Kozákov navrhl, aby si účastníci jednání rozdělili konkrétní úkoly. Pavla
Bičíková se spojí s panem Řídkošilem za účelem vymezení geologických míst.
Místostarostka Mlejnková s panem Bělonohým vytipují místa vhodná k zastavení,
posezení, soukromé pozemky. Starostka obce Záhoří promyslí vhodná místa k zastavení,
co je u nich zajímavého, kudy se dá vesnice projít či obejít. Starosta Chuchelny osloví
firmu Tarmac ohledně přístupu do lomů.
Závěr
Zástupci MR Kozákov se shodli na termínu dalšího společného setkání. Dubnové jednání
se uskuteční 13. 4. 2011 od 9:00 hodin na OÚ v Chuchelně.

______________________
Ing. Tomáš Šimek
starosta obce Chuchelna

__________________________
Mgr. Jan Farský
starosta města Semily
(v zastoupení místostarostka Semil)

______________________
Miloslava Koucká
starostka obce Záhoří

