
 

Zápis z jednání zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

dne 10. 11. 2016 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky) 

 

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Mertlík, J. Salabová 

 

Program jednání: 

 

 Volba orgánů DSO MR Kozákov 

Předsedou DSO MR Kozákov byl zvolen Ing. Tomáš Šimek, místopředsedkyní 

se stala paní Miloslava Koucká. 

USNESENÍ: 

1) Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov: volí Ing. Tomáše Šimka 

předsedou a Miloslavu Kouckou místopředsedkyní DSO Mikroregion 

Kozákov 

 

 Rozpočtové záležitosti 

Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov projednalo rozpočtové 

opatření 1/2016, rozpočtový výhled na léta 2017–2019 a rozpočtové 

provizorium pro rok 2017. 

Dále se dohodli na navýšení rozpočtu o 200.000,- Kč každý rok na Geologická 

zastavení. 

 

USNESENÍ: 

Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov: 

2) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se plánované kapitálové 

výdaje ve výši 200.000,- Kč mění na výdaje běžné 

3) schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2019 

4) schvaluje hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2017 

úsporně s úhradou jen nutných výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 

2017 

5) schvaluje doplnění položky do rozpočtu na Geologická zastavení ve výši 

200.000,- Kč v každém roce 

 

 Rozpočtová změna 

Zástupci se shodli na dalším termínu schůze v letošním roce, kde bude 

projednáno doplnění rozpočtové změny o opravy silnic na Dlouhý a Komárov. 

 

 

 



 Geologická zastavení v oblasti Mikroregionu Kozákov 

Pan Mertlík donesl studii geologických zastavení v elektronické podobě. 

Převzala paní Šromová a bude dále dodána panu Šimkovi. 

Orgány Mikroregionu se shodly, že nebude zaplacena plná výše faktury 

Sdružení Českého ráje za služby týkajících se geologických zastavení (150.000 

Kč). Vyfakturováno bude 130.000 Kč, k jejichž zaplacení byl pověřen pan 

předseda Šimek. 

Přítomní se dohodli na pokračování spolupráce na geologických zastaveních. 

Bude vystavena objednávka na další služby, pověřen je pan Šimek. Pan Mertlík 

bude přizván jako odborný garant, rovněž navrhl uskutečnění objednávky, až se 

určí, kdo je vlastníkem vybraných lokalit. 

 

 Oprava poškozených geologických zastavení 

Pan Mertlík ze SČR se zavázal opravit poničené cedule a poškozené geologická 

zastavení. Pan předseda Šimek nabídl případnou pomoc na opravné práce 

poskytnutím pracovníků obce Chuchelny. 

Opravy budou probíhat v co nejbližší možné době. 

 

 Nové expozice geologických zastavení 

Paní starostka Mlejnková vyjádřila obavy, zda je nutné momentálně připravovat 

nová geologická zastavení, když u stávajících není zatím dostatečná 

návštěvnost a nejsou propagována. Také upozornila, že by bylo dobré umístit 

na některé zastavení interaktivní tabule, aby se nejednalo pouze o zapíchnutou 

ceduli, ale bylo to pro turisty zajímavější. 

Pan Mertlík navrhl možnost dalšího geologického zastavení v Semilech. Jedná 

se o zastavení v blízkosti ferraty, mezi garážemi a pilou. Lámal se zde vápenec 

a nacházejí se tu viditelné lůmky. Lokalita je snadno přístupná, blízko cesty  

a vede již na turistické trase. 

Pan předseda Šimek s panem Mertlíkem se shodli, že další geologické zastavení 

by se mohlo nacházet v blízkosti Komárova. Při kopání vodojemu zde byla 

odhalena krásná skála vhodná ke geologickému zastavení. MR Kozákov 

poskytne 20.000 Kč na případnou objednávku výkopu na Komárově pro další 

zastavení. 

Návrhy budou připraveny a předloženy panem Mertlíkem. 

 

 Manažer/ka Mikroregionu Kozákov 

Doposud nebyl nalezen vhodný kandidát na pozici manažera Mikroregionu 

Kozákov. Dále pokračuje úsilí najít vhodnou osobu. Paní starostka Mlejnková 

navrhla možnost, že při výběrovém řízení na Turistické informační centrum, by 

se mohl objevit také případný vhodný kandidát, který by mohl vykonávat post 

manažera. 

 

 

 

 



 Připomínka paní Markové 

Předsedkyně KČT Semily, paní Marková, zaslala připomínku k uzavírce silnice 

od Radostné po Lhotu. Uzavírka trvala od 22. 8. – 27. 9. 2016. Nebyli vůbec 

informování a nebyla vyznačená žádná objízdná trasa. Při stížnosti na odboru 

dopravy v Turnově jí bylo sděleno, že s vyznačením objížďky nepočítají a ať si 

případnou objížďku vyznačí sami na vlastní náklady.  

Tímto přístupem přišel KČT o značnou část finančních prostředku, neboť v té 

době přišli o návštěvníky rozhledny, restaurace i ubytování.  V srpnu a 

začátkem září je na Kozákově nejvíce návštěvníků. 

Zástupci Mikroregionu berou na vědomí připomínku paní Markové, rozumějí 

jejímu rozhořčení, ale všechny právní náležitosti byly dodrženy.  

 

 

 Termín příštího jednání MR Kozákov je stanoven na úterý 6. prosince 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Semilech dne 10. 11. 2016      Zapsala Jiřina Salabová 

 

 

 

 

 

………………   ……………….   ……………… 

Obec Chuchelna   Město Semily   Obec Záhoří 


