
Zápis č. 3/2017 z jednání zástupců DSO Mikroregionu Kozákov (DSO MK) 

dne 18. 12. 2017 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky) 

 

Přítomní členové: T. Šimek, M. Koucká, L. Mlejnková 

Zapisovatel: M. Holubec 

 

Program jednání: 

1) Schválení rozpočtového provizoria 

 

Zástupci DSO MK jednomyslně schválili rozpočtové provizorium s tím, že řádný rozpočet 

se schválí na dalším setkání, které proběhne na přelomu ledna a února 2018. Podklady 

k řádnému rozpočtu zajistí pan Holubec od paní účetní z Chuchelny. 

 

USNESENÍ č. 4/2017: 

Zástupci DSO MK souhlasí s rozpočtovým provizoriem do doby schválení řádného 

rozpočtu. 

 

2) Schválení nového tajemníka DSO MK 

Zástupci DSO MK jednomyslně schválili pana Holubce jako nového tajemníka DSO MK. 

USNESENÍ č. 5/2017: 

Zástupci DSO MK schvalují pana Holubce jako nového tajemníka DSO MK.  

 

3) Podpora obnovy ferraty Vodní brány 

 

Paní Mlejnková navrhuje, aby se z prostředků DSO MK finančně podpořila obnova 

ferraty Vodní brány, a to částkou 30.000 Kč. Jedná se o významný turistický cíl a 

provozovatelé ferraty se na její obnově a provozu podílejí jako dobrovolníci.  

Zástupci DSO MK podporu obnovy ferraty Vodní brány předběžně schvalují s tím, že 

částka bude zahrnuta v řádném rozpočtu. 

 

4) Podpora nové knihy Klubu českých turistů o Riegrově chatě na Kozákově 

 

Paní Mlejnková informovala, že Klub českých turistů žádá DSO MK o finanční příspěvek 

na vydání knihy o Riegrově chatě na Kozákově. Pan Holubec zajistí od paní Markové ze 

semilského odboru KČT dodání podkladů s žádostí o konkrétní částku.  

 

5) Podpora udržování běžkařských tras pro lyžaře v oblasti obce Chuchelna 

 



Pan Šimek navrhuje, aby se z prostředků DSO MK finančně podpořilo udržování 

běžkařských tras pro lyžaře v oblasti obce Chuchelna.  

Zástupci DSO MK podporu udržování běžkařských tras pro lyžaře v oblasti obce 

Chuchelna předběžně schvalují s tím, že bude zajištěna dobrá propagace v širším regionu. 

 

6) Projektový manažer pro DSO MK 

 

Paní Mlejnková navrhuje ustanovení projektového manažera DSO MK, a to např. na 

poloviční úvazek. Manažer by mohl vydatně pomoci se získáváním finančních prostředků 

na projekty sdružení a v rámci nich se částečně (či zcela) zaplatit. Jako příklad dobré 

praxe paní Mlejnková zmiňuje Svazek obcí Jilemnicko.  

Zástupci DSO MK berou návrh na vědomí k dalšímu projednání.  

 

 

7) Kontrola dokumentace DSO MK 

 

Pan Šimek oznámil, že proběhla úřední kontrola dokumentace DSO MK. Výsledky byly 

dobré, pouze s připomínkami týkajícími se včasného vkládání dokumentů na úřední desky 

a na webové stránky DSO MK. V této souvislosti požádá pan Holubec pana Prokeše 

z MěÚ Semily o přístupové údaje ke správě webových stránek DSO MK a doplní 

scházející informace.  

 

USNESENÍ č. 6/2017: 

Zástupci DSO MK pověřují pana Holubce doplněním chybějících dokumentů na webové 

stránky DSO MK a zajištěním uveřejňování toho, co má být zveřejněno. 

 

 

8) Geologická zastavení 

 

Paní Mlejnková dává do diskuze, zda má smysl obnovovat neustále poškozovaná 

geologická zastavení, případně - jaká učinit bezpečností opatření pro jejich ochranu?  

Zástupci DSO MK berou podnět na vědomí k dalšímu projednání.  

 

 

 

V Semilech 18. 12. 2017     Zapsal: Miloš Holubec 

 

 

 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Obec Chuchelna  Město Semily   Obec Záhoří 

 

 


