ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov
Dne 29.10.2002 v budově Obecního úřadu Chuchelna 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.

Provoz letních turistických autobusů

Zástupcům mikroregionu Kozákov byl předložen rozbor provozu autobusové linky Semily - Kozákov - Železný
Brod. Přes ztrátovost linky mají členové mikroregionu zájem na provozování linky i v roce 2003. Zájem o
připojení se na linku projevila obec Bozkov. Při rozšíření provozu je však nutné dohodnout systém
provozování a vyčíslit náklady na provoz. Také se musí dohodnout spolupráce se Železným Brodem, což se
zatím (vzhledem k termínu voleb) nepodařilo. Členové mikroregionu doporučují spíše uvažovat o lince
Železný Brod - Bozkov s tím, že ze Semil jede do Bozkova v dopoledních hodinách o víkendu pravidelná
autobusová linka.
usnesení č. 11/2002 - Zástupci mikroregionu souhlasí s provozováním letní turistické autobusové linky
Semily - Kozákov - Železný Brod včetně úhrady ztráty z provozu podle současného postupu (každá obec
hradí samostatně). Zástupci mikroregionu doporučují prodloužení provozování linky, a to již od poloviny
měsíce června 2003.
(jednohlasně odsouhlaseno)
2.

Podpora zimních sportů v mikroregionu

Místostarosta Semil pan Macák informoval o možnosti využití rolby Lyžařské školy Semily pro úpravu
běžeckých tratí v oblasti Lhota a Bačov s možností protažení lyžařských stop do Záhoří. Zástupci
mikroregionu návrh uvítali a doporučují jednat o finančních nárocích na tuto službu.
3.

Změna rozpočtu mikroregionu

usnesení č. 12/2002 - Zástupci mikroregionu schvalují změnu rozpočtu mikroregionu na rok 2002 podle
návrhu, který byl vyvěšen na úřední desce a je přílohou usnesení. Byla schválena výše příjmů 165.060 Kč a
výše výdajů 162.530 Kč.
(jednohlasně odsouhlaseno)
4.

Oprava komunikace Záhoří - Kozákov

Komunikace Záhoří - Kozákov je přes jednání se zástupci Libereckého kraje nadále v nepoužitelném stavu.
Zástupci obcí mikroregionu budou nadále jednat se zástupci kraje tak, aby byl opraven povrch komunikace
pro provoz cyklistů a turistické autobusové linky.
usnesení č. 13/2002 - Zástupci mikroregionu ukládají tajemníkovi a předsedovi mikroregionu opakovaně
písemně vyzvat Krajský úřad Libereckého kraje a Krajskou správu silnic k řešení stavu komunikace.
(jednohlasně odsouhlaseno)
5.

Veletrh investičních příležitostí NisaInvest v Liberci

Protože letošního ročníku veletrhu se město Semily neúčastnilo, byla podána pouze informace o jednání ve
skupinách podle okruhu zájmů. Informace podala paní Havlíčková, která se účastnila jednání o rozvoji kraje a
územním plánování a k tématu rozvoje venkova a možnostem dotací (např. SAPARD). Konference
k možnostem rozvoje kraje mimo jiné obsahovala diskusi ke strategii udržitelného rozvoje, která by se měla
projevit ve zpracovávaném územním plánu kraje. Cílem má být vytvoření metodických materiálů a definice
směrů a možností rozvoje z hlediska limitů rozvoje. Byla prezentována zkušenost z německé části
Euroregionu Nisa (pan Holmgross) o zkušenostech se spoluprací s menšími podnikateli a o možnostech
přeshraniční spolupráce. Je nutné „hlídat“ obsah dokumentace územního plánu Libereckého kraje tak, aby
pro území nebyla definována omezení nad rámec zákona (v části regulativy a limity).
V oblasti rozvoje venkova a podpory z programu SAPARD je problém zjistit, jakým způsobem budou projekty
posuzovány, protože nejsou stabilně nastavena kriteria hodnocení projektů. Zatímco v oblasti venkovské
infrastruktury je velký převis projektů, v oblasti podpory zemědělství je přebytek financí a všechny
prostředky (asi 66% je určeno na podporu zemědělství) se zřejmě nepodaří využít. Další kola přijímání
projektů jsou stanovena na podzim 2002 a jaro 2003. Větší šanci na úspěch mají projekty do 5 mil. Kč, pro
větší projekty je nutné zpracování studie proveditelnosti. O programu Leader zatím nejsou bližší informace.
6.

Informace o rozšíření CHKO Český ráj

Byla podána informace, že vláda ČR svým usnesením č. 989 ze dne 14.10.2002 schválila nařízení, kterým se
vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj. Bohužel dosud nejsou k dispozici materiály o přesném vedení

nové hranice, proto není možné zjistit, jestli se akceptovaly připomínky mikroregionu a obcí Chuchelna a
Záhoří. Zónaci CHKO Český ráj bude navrhovat Správa CHKO Český ráj v Turnově.
7.

Směrnice o činnosti mikroregionu

Na základě připomínky z kontroly mikroregionu Kozákov, provedeném Okresním úřadem v Semilech, byla
zástupcům mikroregionu předložena pracovní verze směrnice k připomínkování. Směrnice bude ještě
konzultována s pracovníky Okresního úřadu v Semilech a s městským právníkem.
8.

Příprava rozpočtu na rok 2003

V rámci rozpočtu na rok 2003 budou do rozpočtu mikroregionu zahrnuty běžné výdaje, ale také projekty
s možnou dotací nebo podporou grantů Libereckého kraje. Součástí rozpočtu budou náklady na schválený
Phare projekt a žádosti o dotace z Programu obnovy venkova. Hrazení ztráty autobusové linky Semily Kozákov - Železný Brod bude realizováno přímo z rozpočtů obcí.
usnesení č. 14/2002 - Zástupci mikroregionu ukládají tajemníkovi mikroregionu zpracovat návrh rozpočtu
mikroregionu a požadavky na rozpočty obcí. Tento návrh bude starostům členských obcí mikroregionu
předán do 4.11.2002.
(jednohlasně odsouhlaseno)
9.

Různé

- je nutné připravit informace na tabule na území mikroregionu tak, aby tabule byly doplněny a připraveny
na turistickou sezónu 2003
- otázka sloučení mikroregionu Kozákov s jinými mikroregiony nebude řešena, stávající rozsah je z hlediska
praktické činnosti mikroregionu vyhovující, nadále bude využívána možnost spolupráce s dalšími
mikroregiony (především Pojizeří a Tábor) u projektů, kde se posuzuje hustota obyvatel v mikroregionu (díky
městu Semily je hustota obyvatel vysoká), je nutné doplnit stanovy mikroregionu o bod sdružování investic a
společné pořizování projektů (investičních a neinvestičních v rámci mikroregionu a ve spolupráci se
sousedními mikroregiony
- priority činnost na rok 2003 zůstávají stejné jako v roce 2002 - příprava turistické infrastruktury včetně
oprav komunikací a prezentace projektu rozvoje Kozákova
zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení

