ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 19. 1. 2012 od 9:00 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty

Přítomni : Ing. Marcela Volšičková – 1. místostarostka města Semily
Ing. Tomáš Šimek - starosta obce Chuchelna
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří
Ing. Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov
Ing. Pavla Bičíková – SČR
Zdeňka Marková – KČT Semily
Mgr. Kateřina Šromová - OŠKVV
Jana Velová – IC Semily

Program jednání:
1. Úvod
2. Příprava projektového záměru na opravu turistických cest. Různé.
3. Závěr

1. Úvod
Jednání zahájil předseda MR Kozákov Ing. Tomáš Šimek.

2. Příprava projektového záměru na opravu turistických cest. Různé.
Opravy pěších turistických tras, MR Kozákov 2012
- DSO MR Kozákov schvaluje podání žádosti (účast na projektu) a vyčlenění finančních
prostředků na vlastní podíl žadatele.
- Vytipování konkrétních úseků cest k opravě, které Ing. Havlíčková uvede do žádosti o
dotaci.

Ing. Šimek nabídl k využití pro turistické účely objekt bývalé hasičárny na Bačově.
Ing. Bičíková vyzdvihla důležitost záměru vybudovat feratu, která je turisticky velmi
atraktivní. Nositeli projektu budou Lesy ČR. Projekty MR Kozákov by se měly zabývat
lokalitami, o které se nikdo jiný nestará (Machovy lomy).
Paní Marková informovala o projektu na geologické zastavení na Kozákově – zatím nemá
výstup, zda obdrží dotaci.
Ing. Šimek požádal přítomné o návrhy, jak pomoci lyžařskému areálu na Kozákově. Areál je
díky dobrovolnické práci obyvatel životaschopný, ale nemá peníze na rozvoj. Paní Havlíčková
zkusí požádat o dotaci z fondů EU na pořízení rolby na údržbu běžeckých tratí.
Dále Ing. Šimek informoval o jednáních s firmou Eurovia ohledně lomu – lom je ve fázi
vyklízení, vznikne nová cesta (původní zavřená), parkoviště, zmizí závora.
Ing. Bičíková a Ing. Šimek připraví nákres turistických tras.
Ing. Volšičková bude jednat s Machovými.
Ing. Havlíčková zjistí, kde všude a o co může MR žádat. Padl další návrh: chodník
(cyklotrasa?) ze Semil do Chuchelny ke koupališti.
3. Závěr
Příspěvky obcí na rok 2012 zůstávají stejné. Finanční prostředky se budou čerpat na
spoluúčast v případě získání dotace.
Příští schůzka MR bude 29. 3. 2012, na jednání bude přizván i pan Barták a paní Hřibová.

Zapsala: JanaVelová
V Semilech dne 29. 2. 2012
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Ing. Tomáš Šimek
starosta obce Chuchelna

Mgr. Jan Farský
starosta města Semily
(Ing. Marcela Volšičková)

Miloslava Koucká
starostka obce Záhoří

