
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 

Dne 8.10.2001 v budově Obecního úřadu v Chuchelně od 9.00 hodin.  

  

Přítomni :  

Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna, starosta sdružení 
Stanislav Macák - zástupce starosty města Semily 
Jiří Novotný - starosta obce Záhoří 
Ing. Daniel Mach /tajemník sdružení/ 
Hana Havlíčková - poradenské služby 
Ing. Jiří Lukeš - poradenské služby 

  

Program jednání a hlasování:  

1.       Projednání postupu ve věci přeregistrace (průběh schvalování smlouvy o sdružení a stanov)  

projednání nové smlouvy o sdružení a nových stanov proběhlo a bylo schváleno na zastupitelstvu v Semilech 
a zastupitelstvu v Chuchelně dne 27.9.2001, zastupitelstvo v Záhoří stanovy projedná během října 2001 

pan Mach zajistí předání stanov a smlouvy příslušnému pracovníkovi Okresního úřadu v Semilech 
k připomínkování 

pan Hrubý - pokud nebudou ze strany okresního úřadu žádné připomínky, schválí se předložené znění, na 
základě praktických zkušeností se případné změny stanov provedou v příštím roce 

2.       Informace o probíhajících společných akcích a jejich financování 

pan Mach podal informaci o výběrovém řízení na zpracovatele Studie rozvoje cykloturistiky v Horním Pojizeří, 
které proběhne dne 16.10.2001, na základě předešlých jednání navrhl do komise pro výběr zpracovatele Ing. 
Lukeše, Ing. Macha (za mikroregion Kozákov) a Ing. Bičíkovou (za Sdružení Český ráj) 

výsledky hlasování o složení komise - 3 hlasy pro (ze 3 zástupců), nikdo nebyl proti 

pan Mach předal starostům propočet nákladů na spoluúčast v akcích mikroregionu Kozákov, které jsou 
realizovány s dotacemi Ministerstva pro místní rozvoj, propočet bude předán účetním na obecních úřadech, 
aby se průběžně kontrolovaly dohodnuté platby a příspěvky mikroregionu byly schváleny na jednání 
zastupitelstvech jako změny rozpočtu příslušné obce  

do konce roku 2001 bude svoláno další shromáždění zástupců, které schválí změnu rozpočtu mikroregionu - 
příspěvky mikroregionů a obcí na zpracování Studie rozvoje cykloturistiky v Horním Pojizeří 

3.       Příprava internetových stránek mikroregionu  

Ing. Lukeš informoval zástupce o stavu příprav internetových stránek mikroregionu a požádal přítomné o 
doplnění informací, které se týkají především nabídek pro turisty a prezentaci zajímavostí  

při diskusi bylo dohodnuto, že součástí stránek bude i prezentace společných projektů, bude zveřejněna 
základní část Projektu mikroregionu Kozákov (zajistí pan Mach a paní Havlíčková - autorka projektu) a 
návrhová část Studie a projektu sportovního a rekreačního využití Kozákova (pan Mach zjistí možnost 
předání studie v digitální formě od zpracovatele studie - firma SAUL z Liberce, která studii zpracovala pro 
Design 4) 

4.       Možnosti školení na počítačové technice  

Ing. Lukeš informoval o možnosti účasti na školeních zaměřených na využití počítačové techniky, která jsou 
organizována pro sousední mikroregion Pojizeří, zástupci mikroregionu se dohodli, že prostředky na školení 
využijí pro práce na internetových stránkách   

5.       Účast na akci - katalog Eurobeds (příspěvek 1000 Kč)  

zástupci mikroregionu souhlasili s účastí mikroregionu na výrobě katalogu Eurobeds ve výši 1000 Kč s tím, že 
pro příští rok s účastí nepočítají, pokud bude někdo z pracovníků města Semily jednat s vydavateli katalogu, 
žádají zástupci o projednání možnosti vydávat katalog pouze 1x za dva roky 

byla dohodnuta forma příspěvku tak, že v letošním roce se zaplatí částka 4000 Kč z rozpočtu města Semily a 
částka 1000 Kč bude v příštím roce odečtena od příspěvku města do rozpočtu mikroregionu 

výsledky hlasování o účasti na výrobě katalogu Eurobeds - 3 hlasy pro (ze 3 zástupců), nikdo nebyl proti 

6.       Projednání návrhů na logo mikroregionu (viz příloha)  

byl projednán návrh na logo mikroregionu, zástupcům mikroregionu bylo předloženo několik návrhů 

zástupci mikroregionu uložili Ing. Lukešovi dopracování návrhu loga tak, aby se v logu objevil obrys Riegrovy 
turistické chaty, logo bude projednáno při příští pracovní schůzce 

7.       zhodnocení kvality státních silnic na území mikroregionu, seznam požadavků  

Ing. Mach informoval přítomné o aktivitě Správy a údržby silnic v Semilech, která zpracovává přehled stavu 
komunikací a požaduje od zástupců mikroregionu stanovení priorit oprav komunikací II. a III. třídy 

zástupci mikroregionu se dohodli, že mezi priority mikroregionu patří: 



- změna kategorie silnice III. třídy Semily - Chuchelna - Záhoří - Smrčí - Pelechov na silnici II. třídy - provoz 
těžké nákladní dopravy z lomu ve Smrčí 

-  oprava silnice III. třídy Záhoří - Kozákov - Komárov - významná turistická trasa, kde se předpokládá 
provoz letních víkendových autobusů a je zde vedena značená cyklotrasa 

-  oprava silnice II. třídy Semily, Cimbál - Podbozkov - Spálov, most a dále směrem na Železný Brod - na 
silnici se plánuje umístění cyklotrasy v úseku Semily - Železný Brod 

-  oprava silnice III. třídy Semily - Bítouchov - na silnici se plánuje umístění cyklotrasy v úseku Semily - 
Železný Brod, navazuje na silnici Semily, Cimbál - Železný Brod 

-  oprava povrchu silnice II. třídy v úseku Semily - Vysoké nad Jizerou 

-  oprava silnice III. třídy v úseku Semily, Cimbál - Spálov - na část silnice se plánuje umístění cyklotrasy, je 
zde vedena pravidelná autobusová doprava 

Zástupci uložili panu Machovi jednat se Správou a údržbou silnic o zapracování výše uvedených požadavků 

výsledky hlasování o výše uvedených požadavcích na opravy komunikací II. a III. třídy a o změně kategorie 
silnice III. třídy Semily - Záhoří - Pelechov - 3 hlasy pro (ze 3 zástupců), nikdo nebyl proti 

8.       Zhodnocení provozu letní autobusové linky po mikroregionu  

během letní sezóny v červenci a srpnu byl v provozu turistický autobus na trase Semily - Chuchelna - 
Kozákov - Záhoří - Železný Brod, autobus byl v provozu o víkendech, provoz byl ztrátový a každá obec 
mikroregionu a Železný Brod se podílely na hrazení ztráty ve stejné výši - cca 10.000 Kč 

zástupci mikroregionu se dohodli, že budou navrhovat v rámci projednání rozpočtu schválení  příspěvku i 
v roce 2002 a budou jednat se Sdružením Český ráj o společné propagaci 

  

Ostatní body programu nebyly z důvodu nedostatku času projednány a budou projednány na mimořádné 
pracovní schůzce dne 24.10.2001 na Obecním úřadu v Chuchelně. 

 zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení 

  

Probíhající akce a jejich financování. 

Akce mikroregionu Pojizeří 

- zpracování Studie cyklotras v Horním Pojizeří 

            výběrové řízení 16.10.2001 - členové komise Ing. Lukeš, Ing. Mach a Ing. Bičíková 
            změna rozpočtu - změna v příjmech ve výši 10.000 Kč 
                        - příspěvek mikroregionu Tábor - 5.000 Kč 
                        - příspěvek mikroregionu Pojizeří - 5.000 Kč 

- změna ve výdajích ve výši 10.000 Kč na zpracování studie 

  

Akce probíhající přes účetnictví obce Záhoří 

- je nutno schválit změny rozpočtu obcí na základě probíhajících akcí 

1.      studie Kozákov       

- změna ve výdajích města Semily - 69.000 Kč 
- změna ve výdajích obce Chuchelna - 41.400 Kč 
- změna v příjmech obce Záhoří - 110.400 Kč 

2.      nákup počítačové techniky  

- změna ve výdajích města Semily - 58.600 Kč 
- změna ve výdajích obce Chuchelna - 22.500 Kč 
- změna v příjmech obce Záhoří - 81.100 Kč 

3.      poradenství a internetové stránky 

- změna ve výdajích města Semily - 10.000 Kč 
- změna ve výdajích obce Chuchelna - 10.000 Kč 
- změna v příjmech obce Záhoří - 20.000 Kč 

4.      oprava komunikace pro cyklotrasu 

- změna ve výdajích města Semily - 0 Kč 
- změna ve výdajích obce Chuchelna - 808.000 Kč 
- změna v příjmech obce Záhoří - 808.000 Kč 

 


