Zápis z jednání zástupců DSO Mikroregion Kozákov
dne 6. 12. 2016 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky)

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

Program jednání:

 Rozpočtové záležitosti
Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov projednali rozpočtové opatření č. 2/2016
a upravený rozpočtový výhled na léta 2017-2019.
USNESENÍ:
1) Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2016, kterým se rozpočet zvyšuje o částku 480.785,- Kč
v příjmech i ve výdajích.
2) Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov ruší usnesení č. 3
z 10. 11. 2016 a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2019.

 Platba faktury Sdružení Českého ráje
Pan předseda Šimek byl pověřen platbou faktury panu Mertlíkovi. Faktura je po
splatnosti, ale platba nedorazila.
Pan Šimek se omluvil a zjedná nápravu, úhrada bude co nejdříve.

 Inventura
Pan předseda oznámil, že se uskuteční řádná inventura DSO Mikroregionu
Kozákov.
Termín inventury od 20. 12. 2016 do 30.12. 2016.

 Součinnost s panem Mertlíkem na geologických zastaveních
Nabídnutá pomoc pana předsedy Šimka na opravných pracích geologických
zastavení stagnuje z důvodu nedostatku pracovníků a špatného počasí.
Paní starostka Mlejnková nabízí případnou pomoc pracovníků města Semily.
Spolupráce bude zahájena co nejdříve.

 Geologické zastavení na Kozákově
Paní Marková se vyjádřila ke geologickému zastavení na Kozákově, že je již
uklizené a vzniklý nepořádek zůstal spíše po účastnících Kozákov Challenge.
Plánuje přivezení dalších kamenů a poté doplnění případných tabulí. Bohužel
vznikl problém sehnat vhodného dopravce k dovezení kamenů.
Paní starostka Koucká podotkla, že by bylo vhodné dokončit také cestičky
k danému místu.

 Nová geologická zastavení
Pan Mertlík vyjádřil názor, že možné geologické zastavení na Komárově,
projednávané na minulém jednání dne 10. 11. 2016, není moc vhodné. Není tam
moc k vidění a jedná se pouze o obyčejný čedič. Pan předseda souhlasil, nechat
tedy danou lokalitu být, ale případně sledovat. Výkopové práce díky výstavbě
vodojemu pokračují a je možné, že se tam objeví nějaké zajímavé lomy.
Jako náhradní alternativu navrhl pan Mertlík udělat geologické zastavení na
točce autobusu na Komárově. Je zde hezký nářez skály. Nevýhodou je umístění
v zatáčce a na soukromém pozemku.
Dále pan Mertlík představil další možné lokality, které by mohly sloužit jako
geologické zastavení:
Na Vartě – zajímavá lokalita, šla by dobře upravit. Popis umístit spíše směrem
od zelené značky.
Lanovka k Machovu lomu – stačily by zde malé cedule a větší propagace
místa.
Lom nahoře u rozvodny – brát v úvahu jako možné geologické zastavení.
Serpentýna nahoru na Proseč - zajímavá geologie skal, dodaly by se tabulky.
Les okolo patří paní Havlové a velký kus Krajské správě silnic. Pokud by paní
Havlová souhlasila, tabule by mohly být umístěny na okraji jejího pozemku.
Buchtův kopeček – nachází se zde růžický zlom, umístila by se zde tabule.
Jedná se o obecní pozemek.
Masarykova vyhlídka – mohla by se sem dát tabule. Geologie zde moc není,
ale je tu hezký výhled. Případně by tam mohly být dodány nějaké kameny
a udělat geologické zastavení. Také by zde mohla být umístěna skica či
plastická mapa s popisem okolních kopců a jejich geologického složení.
Paní starostka Mlejnková navrhuje uspořádat další jednání MR Kozákov
v lednu, aby se stihly vybrat a rozpracovat další geologická zastavení a vystavit
případná objednávka.

 Zimní skútry k úpravě běžeckých tratí
Pan předseda Šimek oznámil na jednání MR Kozákov, že pod obec získal zimní
skútry, které budou využívány k úpravě běžeckých tratí. Bylo zaplaceno
z rozpočtu obce Chuchelna.

Pan Šimek navrhuje, aby bylo placeno MR Kozákov.
Zástupci MR Kozákov souhlasí s provozem zimních skútrů a udržováním
běžeckých tratí hrazeného z účtu Mikroregionu.
Paní starostka Mlejnková také upozorňuje na to, že až budou tratě hotové, měla
by se udělat dobrá propagace.
Pan Šimek rovněž také vyzývá zástupce, aby předkládali případné návrhy
dalších běžeckých tratí.

V Semilech dne 6. 12. 2016

Zapsala Jiřina Salabová
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