Zápis z jednání zástupců DSO MR Kozákov
dne 14.01.2016 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky)

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Mertlík, Z. Marková, J. Velová
Program jednání:
 Doména „kozakov.cz“
Protože na doméně má pan Patka i jiné zákazníky, nechce ji prodat.
Předseda MR Šimek navrhuje udělat na doméně rozcestník: chata, lyžařský
areál, Mikroregion, odkaz na cesky-raj.info, …
Připravit návrh smlouvy o odkupu domény? Pokud by doménu prodávali, aby ji
Mikroregionu Kozákov nabídli jako prvnímu.
 Opravy cest na území MR Kozákov
Chuchelna a Záhoří si rozmyslí úseky cest, na které by Mikroregion Kozákov
žádal o dotaci na opravy. Semily žádat nemohou (dotace se poskytuje obcím
s počtem obyvatel do 3.000). Úseky mohou být separátní, nemusí na sebe
navazovat.
 Rozpočet
Členské příspěvky činí dohromady více než 90.000 Kč (rok 2015: Semily
56.061 Kč, Chuchelna 20.937 Kč, Záhoří 13.521 Kč). Dát do rozpočtu další
geologická zastavení?
 Spolupráce MR Kozákov a KČT při budování zastavení na Kozákově
Cílem je udržet lidi na vrcholu Kozákova a aby se tam nenudili. Ing. Mertlík se
sejde s paní Markovou z KČT a s panem Malým (dopravcem) na vrcholu
Kozákova ohledně geologického zastavení. Ing. Mertlík navrhl zhotovení
plastické mapy z kamenů. KČT chce terén srovnat a navézt kameny, umístit
tabulky s názvy a fotografiemi.. Dále chce zřídit prostor s melafyrovými bloky
s možností vytloukání pecek. Je žádoucí, aby velkou tabuli s informacemi
k celému zastavení zhotovil Ing. Mertlík z důvodu dodržení jednotného vzhledu
infotabulí v rámci mikroregionu. Termín začátku realizace je stanoven na
březen 2016, hotovo bude zřejmě až po letní turistické sezóně.

 Smlouva o dílo mezi DSO Mikroregionem Kozákov a Sdružením Český ráj
Do konce ledna by měla být podepsaná smlouva mezi SČR a MR Kozákov. Do
smlouvy dát 5 lokalit: Semilské souvrství, U Kodrů, Ferrata, Krkavčí skála,
malý filitový lom (před ferratou). Zahrnout do smlouvy i realizaci zastavení na
Kozákově?
 Zalesnění Kozákova
Ing. Šimek informoval přítomné o záměru jednoho vlastníka pozemků zalesnit
kus Kozákova. V budoucnu by nastal problém s výhledem, například Tábor by
nebyl vidět. Zatím to vypadá, že nic nebrání vydání povolení. Ještě však chybí
vyjádření CHKO.

 Partnerská smlouva mezi Geoparkem a MR Kozákov
Bylo dohodnuto podepsání partnerské smlouvy mezi Geoparkem Český ráj a
Mikroregionem Kozákov. Geopark potřebuje aktivní partnery.

 Termín příštího jednání MR Kozákov je stanoven na úterý 16. února 2016

Zapsala Jana Velová
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