
ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 
Dne 12.6.2002 v budově Městského úřadu v Semilech 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 

Ing. arch. Marek Řičář - Atelier Habitat s.r.o. /host jednání/ 

  

Program jednání a hlasování:  

1.       Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření mikroregionu 

Na základě žádosti mikroregionu provedl Okresní úřad v Semilech přezkoumání hospodaření mikroregionu 
Kozákov. V účetnictví bylo upozorněno na chybu v zaúčtování příspěvků obcí a mikroregionů jako investiční 
položky, zatímco tato měla být neinvestiční - zajištění služby zpracování studie, kdy objednatelem studie byla 
Agentura regionálního rozvoje v Rychnově nad Kněžnou, mikroregion se podílel na financování. Dále bylo 
upozorněno na některé formální nedostatky ve vztahu na včasnou informovanost o změnách rozpočtu 
mikroregionu. Také dosu nebyla ustanovena dozorčí rada. 

Zástupci mikroregionu berou na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření mikroregionu  
a ukládají tajemníkovi mikroregionu zajistit nápravu formálních nedostatků 

2.       Realizace značení cyklotras na území mikroregionu Kozákov 

Na základě zpracované studie cyklistických tras v Horním Pojizeří bude provedeno značení cyklotras na území 
oblasti Horní Pojizeří, kam je zahrnut také mikroregion Kozákov. Značení bude navazovat na sousední 
oblasti. Mikroregion Pojizeří a mikroregion Podhůří plánuje taktéž značení v letošním roce, se Železným 
Brodem je nutno provázání cyklotras dohodnout. 

usnesení č.9/2002 - Zástupci mikroregionu se dohodli, že značení se bude doplácet z vlastních zdrojů 
v poměru 50% Semily, 30% Chuchelna a 20% Záhoří. 

jednohlasně odsouhlaseno 

3.       Informace o programu Leader 

Program Leader je program pro členy EU, ale zprostředkovaně zapojení do něj nabízí Program obnovy 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o podporu projektů realizovaných ve spolupráci se 
soukromými investory. Podporují se místně specifické nebo neobvyklé produkty v území. Při vyhodnocování 
se upřednostňují projekty v území s nízkou hustotou obydlení. Proto je doporučeno spojení mikroregionu 
Kozákov s mikroregiony Pojizeří a Podhůří pro tento program. 

usnesení č. 10/2002 - Zástupci mikroregionu souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt vytvoření 
akčních skupin pro realizaci společných projektů samospráv a soukromých investorů  

jednohlasně odsouhlaseno 

4.       Různé 

- ve vztahu na bod 3 a na minulou schůzku zástupců mikroregionu byla diskutována otázka rozvoje Kozákova 
- spolupráce s Klubem českých turistů a doplnění kulturních a sportovních aktivit, opravy cest a zajištění 
infrastruktury včetně provedení podrobného hydrogeologického průzkumu 

- Ing.arch. Řičář seznámil přítomné se záměrem výstavby turistického zařízení na území obce Záhoří, bude 
se jednat o poměrně velkou investici, která by se mohla projevit i v úpravách úseků místních komunikací a 
turistické infrastruktury, záměr však ještě není přesně zdokumentován a na některém z příštích jednání 
mikroregionu o něm budou zástupci dále informováni. 

  

zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení 

 


