
ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov

Dne 22. 12. 2011 od 9:00 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty

Přítomni : Mgr. Jan Farský – starosta města Semily

Ing. Marcela Volšičková – 1. místostarostka města Semily

Ing. Tomáš Šimek - starosta obce Chuchelna

Ing. Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov

Ing. Pavla Bičíková –  SČR

Ing. Jiří Lukeš – SČR

Jana Velová – IC Semily

Program jednání:

1. Úvod
2. Účetní informace
3. Rozpočtový výhled, rozpočtové provizorium pro příští rok
4. Co dál s Mikroregionem Kozákov?
5. Závěr

1. Úvod

Starosta Semil přivítal všechny účastníky jednání a předal slovo předsedovi MR Kozákov. 

Ing. Šimek připomněl povinnosti vyplývající ze stanov a jednacího řádu (např. minimální 

počet setkání zástupců MR za kalendářní rok).

2. Účetní informace

Informace od paní Heřmanové – účetní svazku přečetla Jana Velová.



3. Rozpočtový výhled, rozpočtové provizorium pro příští rok

Byl schválen rozpočtový výhled na 2012 – 2015.

Do doby schválení rozpočtu se bude úsporně hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Schvaluje se rozpočtové opatření 2011 – navýšení o částku 27 000,- Kč (transfer od KÚ 

Liberec – navýší se stav bankovního účtu).

4. Co dál s Mikroregionem Kozákov?

Ing. Volšičková přednesla zprávu paní Markové ohledně požadavku na poskytnutí 

finančních prostředků na vybudování geologického zastavení na Kozákově, prořezání 

Riegrovy stezky, pokácení stromů okolo Masarykovy vyhlídky. 

Předseda MR zahájil diskusi na téma: Co se v uplynulém roce udělalo? Padla spousta 

návrhů a dobrých nápadů na různé aktivity, ale ke konkrétní realizaci nedošlo. Proběhlo 

setkání zástupců MR s paní Markovou na Kozákově za účelem zpracování studie na 

geologické zastavení. Paní Havlíčková informovala o své spolupráci s paní Markovou na 

přípravě projektu na vybudování geologického zastavení na Kozákově (otevřená 

expozice, informační systém, altán, úprava cest). Žádost o grant je již podána, ale 

výsledek není zatím znám. V rámci projektu „Geologická stezka“ (propojení geologicky 

zajímavých míst mikroregionu) jednal Ing. Šimek s vlastníky lomů. Ing. Volšičková

kontaktovala majitele pozemků dotčených stezkou. Mgr. Farský přednesl nabídku 

společnosti Lesy České republiky, která dává své pozemky k realizaci záměrů MR plně 

k dispozici, dokonce na vlastní náklady provede například úpravu stromů kolem vyhlídek 

a nabídla se i k vybudování lávky přes řeku Jizeru. Ohledně lávky vedl Mgr. Farský jednání 

s Adrenalin centrem Liberec, které by zajistilo jak realizaci lávky, tak její následnou 

správu. 

Mgr. Farský vyjádřil názor na změny ve vedení MR. Ve funkci předsedy se střídají 

starostové, kteří mají spoustu práce se správou své obce. Přehazování funkce předsedy 

MR má také za následek fakt, že se dobré návrhy nedotáhnou do konce. Potřebujeme 

MR Kozákov? Ing. Šimek zdůraznil význam MR jako penězovodu. O dotace je však nutné 

žádat. Projektů bychom měli mít připraveno více, hlavní projekt a na něho nabalovat 

podprojekty (k hlavnímu projektu připojit např. opravy cest). Starosta Semil poznamenal, 

že za poslední tři roky se vlastně nic konkrétního neudělalo. MR může fungovat pouze při 

silné spolupráci a potřebuje tahouna – manažera projektů, který využije každé možnosti 

k podání žádosti o granty. Musíme se shodnout na konkrétních krocích a dotáhnout je do 

konce. Od paní Havlíčkové očekáváme jiný styl práce.



5. Závěr  

Na příští setkání MR připraví paní Havlíčková podklady pro podání žádosti o grant na 

hlavní projekt „ Příprava projektového záměru na propojení z Riegrovy stezky na levý 

břeh Jizery“ a dále na dílčí projekt „Opravy turistických tras“.

Zapsala: Jana Velová

V Semilech dne 30. 12. 2011

……………………………………             ………………………………………                ……………………………………

    Ing. Tomáš Šimek          Mgr. Jan Farský                   Miloslava Koucká 
starosta obce Chuchelna               starosta města Semily                     starostka obce Záhoří
                                                     (Ing. Marcela Volšičková)
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