
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 

Dne 28.5.2001 v budově Obecního úřadu v Záhoří od 10.00 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.       Žádost o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2003 - doplnění žádostí 

Bylo potvrzeno podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 6 na poradenské služby. Dále byl podán návrh na 
zpracování integrovaného projektu podpořeného z dotačního titulu 7 na opravu komunikace z Chuchelny do 
Záhoří a zapojení některých akcí do programu Leader+ podle výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

Dále byla diskutována záležitost možnosti využití programu SAPARD pro podporu obnovy venkovské 
infrastruktury. Předběžně byl dohodnut záměr projektu podpory turistiky a obnovy infrastruktury v místní 
části Bítouchov u Semil, která je součástí města Semily 

usnesení č. 8/2002 - Zástupci mikroregionu souhlasí s podáním doplňující žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova na opravu komunikace z Chuchelny do Záhoří a souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
z programu Leader+ 

jednohlasně odsouhlaseno 

2.       Realizace rozvojových záměrů na Kozákově 

Pro rozvoj sportu a turistiky na Kozákově byla v roce 2001 zpracována studie rozvoje a byla zpracována 
dokumentace pro územní řízení na parkoviště a autokemp. Na tomto základě diskutovali zástupci 
mikroregionu o dalším postupu realizace jednotlivých záměrů. Prioritně by se mělo vybudovat parkoviště u 
Riegrovy turistické chaty. Pokud by akci investoval mikroregion, příjem z provozu by se mohl stát příjmem 
rozpočtu mikroregionu. Pro další akce je nutno svolat jednání se zástupci Klubu českých turistů o opravě a 
dostavbě chaty, která je jejich vlastnictvím. Zástupce Libereckého kraje a Krajské správy silnic je neustále 
nutno upozorňovat na stav silnice ze Záhoří na Kozákov a nutnost opravy silnice. Kromě rozsáhlých a 
finančně náročných stavebních úprav je nutno pokračovat v úpravách turistických cest a zařízení. Pro 
realizaci rozsáhlejší výstavby zkusit využití podpůrných programů, např. SAPARDu. 

k bodu nebylo hlasováno 

  

zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení 

 


