Zápis č. 1/2020 z jednání zástupců DSO Mikroregionu Kozákov (DSO MK)
dne 28. 5. 2020 v budově MěÚ Semily

Přítomní členové: E. Peštová, M. Koucká, T. Sábl
Projektová manažerka: M. Zahrádková
Zapisovatel: M. Holubec

Program jednání:

1) Schvalování žádosti o dotaci pro KČT odbor Semily na dětské hřiště na Kozákově
Projekt představila paní Zdeňka Marková z KČT odboru Semily, která byla pozvána na
úvod setkání. Zástupci DSO MK následně schválili dotaci pro KČT odbor Semily na
dětské hřiště na Kozákově v požadované výši 50.000 Kč. Dva zástupci hlasovali pro,
jeden se zdržel.
USNESENÍ č. 1/2020:
Zástupci DSO MK schvalují dotaci pro KČT odbor Semily na dětské hřiště na Kozákově
v požadované výši 50.000 Kč.
USNESENÍ č.2/2020:
Zástupci DSO MK schvalují rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se výdaje zvyšují o
50.000 Kč a příjmy se snižují o 21 Kč. Zvýšený schodek bude kryt financováním použitím
prostředků z minulých období.

2) Informativní setkání s projektovou manažerkou paní Marií Zahrádkovou kvůli
dotačním možnostem a návrhům projektů
Paní Zahrádková představila rozpracovaný návrh projektu „5 cest na Kozákov“, na který
by se dal využít dotační program Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu v
turistických oblastech. Začít by se mohlo přípravou letáků, později pak např.

informačními tabulemi, lavičkami apod. U jednotlivých cest by se mohla turistům
představit témata jako přírodní zajímavosti, lidová architektura, sakrální památky apod.
Paní Koucká podotkla, že by se k tomu mohly využít i podklady ze studie geologických
zastavení. Pan Sábl navrhl rozšířit myšlenku 5 cest o další cesty vedoucí na Kozákov
z druhé strany hory (směrem od Turnova). To by mohlo přispět ke zvýšení počtu turistů
v našem regionu. Po diskuzi byl návrh přijat.

USNESENÍ č. 3/2020:
Zástupci DSO MK pověřili paní Zahrádkovou zmapováním jednotlivých cest na Kozákov
s přihlédnutím k jejich atraktivitě a zajímavostem. Na základě těchto podkladů se připraví
leták, který nabídne turistům cca 10 cest na Kozákov s jejich popisem.
3) Schválení účetní závěrky DSO Mikroregionu Kozákov za rok 2019
Zástupci DSO MK jednomyslně schválili účetní závěrku za rok 2019.
USNESENÍ č. 4/2020:
Zástupci DSO MK schvalují účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad.

4) Schválení závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kozákov za rok 2019
Zástupci DSO MK jednomyslně schválili závěrečný účet za rok 2019.

USNESENÍ č. 5/2020:
Zástupci DSO MK schvalují závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.

Zapsal: Miloš Holubec

V Semilech 28. 5. 2020

………………………..
obec Chuchelna

………………………..
město Semily

………………………..
obec Záhoří

