
ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 
Dne 5.12.2002 na Městském úřadě v Semilech od 9.00 hodin. 

  

Přítomni :  

Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna, starosta sdružení 
Ing. František Mojžíš - starosta města Semily 
Jaroslav Hudský - starosta obce Záhoří 
Ing. Daniel Mach /tajemník sdružení/ 
Hana Havlíčková - poradenské služby 
Ing. Jiří Lukeš - poradenské služby 

Ing. Josef Vrba - Krajský úřad Liberecké kraje, odbor dopravy 
Ing. Pavel Špulák - projektant 

  

Program jednání a hlasování:  

1.       Volba předsedy sdružení a jmenování dozorčí rady 

Zástupci mikroregionu Kozákov volili nového předsedu mikroregionu poté, co v listopadu 2002 proběhly volby 
do zastupitelstev obcí. Přítomní se dohodli, že navrhují jediného kandidáta na předsedu, a to pana Miroslava 
Hrubého. Hlavním důvodem jsou praktické zkušenosti z činnosti v mikroregionu a zachování kontinuity 
činnosti mikroregionu. 

usnesení č. 15/2002 - Zástupci mikroregionu jednohlasně zvolili předsedou mikroregionu pana Miroslava 
Hrubého. 

(jednohlasně odsouhlaseno) 

2.       Jmenování dozorčí rady 

Zastupitelstva členských obcí mikroregionu zvolila ze svých členů kandidáty na členy dozorčí rady 
mikroregionu Kozákov. Každá členská obec navrhla jednoho kandidáta ze členů zastupitelstva. 

usnesení č. 16/2002 - Shromáždění mikroregionu bere na vědomí navržené kandidáty do dozorčí rady 
mikroregionu, kterými jsou pan Stanislav Macák za město Semily, paní Miloslava Koucká za obec Záhoří a 
pan Václav Kozák za obec Chuchelna a dozorčí radu v tomto složení schvaluje. 

3.       Organizační záležitosti 

Vzhledem k ukončení pracovní činnosti současného tajemníka mikroregionu na Městském úřadě v Semilech 
v březnu 2003 byla podána informace, že novým tajemníkem by měl být jmenován Mgr. Roman Hedvičák, 
který nastoupí na Městský úřad v Semilech od 1.1.2003 a který doposud pracuje na referátu regionálního 
rozvoje, oddělení kultury Okresního úřadu v Semilech. Mgr. Hedvičák bude v rámci struktury městského 
úřadu zaměstnán na odboru školství, kultury a vnějších vztahů. 

4.       Informace o ukončených a probíhajících projektech  

Po volbách do obecních zastupitelstvech došlo ke změnám ve vedení jednotlivých obcí a ke změnám 
kompetencí starostů a místostarostů. Protože ze třech členů shromáždění jsou dva noví, byla v rámci jednání 
podána informace o projektech, které mikroregion realizoval nebo jejichž realizace probíhá. Jedná se o 
„Studii a projekt sportovního a rekreačního využití Kozákova“ (2001), vybavení obcí výpočetní technikou 
(2002), poradenskou činnost (každoročně), „Studii rozvoje cykloturistiky v Horním Pojizeří“ a výrobu 
propagačních materiálů. Připraveny k realizaci jsou projekty „Aktivní dovolená v Horním Pojizeří“ za podpory 
z fondu Phare, „Mobilizace místních subjektů, tvorba místních akčních skupin, tvorba struktur pro 
mezinárodní spolupráci“ s možnou podporou programu Leader, „Studie struktur krajiny a sídel pro 
optimalizaci jejich využití“ taktéž s možnou podporou z programu Leader a byla podána informace o 
aktivitách v rámci širšího regionu při značení nových cyklotras a pěších tras. 

5.       Oprava komunikace Záhoří - Kozákov 

Na základě iniciativy členů mikroregionu (především starostů obcí Chuchelna a Záhoří) bylo zadáno 
zpracování dokumentace opravy povrchu komunikace III/2921 ze Záhoří na Kozákov. Povrch komunikace je 
v havarijním stavu. Jednání shromáždění zástupců se zúčastnil zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje 
Ing. Vrba jako zástupce investora akce, a Ing. Špulák, který zpracovává dokumentaci opravy. Liberecký kraj 
plánuje opravu povrchu komunikace a udržovací práce na souvisejících příkopech a nájezdech na sousedící 
pozemky nebo ke stavbám. Realizace je samozřejmě podmíněna finančními možnostmi investora. Bude 
požádáno o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu cyklistických tras (po komunikaci je 
vedena cyklotrasa č. 4006 Turnov - Kozákov - Tábor - Syřenov /Klepanda/), zástupce Libereckého kraje 
požádal přítomné o spolupráci při získávání prostředků na opravu, případně alespoň o zprostředkování 
informací, což přítomní přislíbili. 

Podle zpracovatele dokumentace opravy Ing. Špuláka se bude jednat o opravu povrchu s tím, že bude 
provedena oprava v minimální šířce 5,5 m (nestandardní šířka komunikace se dočasně připouští vzhledem 
k rekreačnímu charakteru dopravy po komunikaci), budou vyčištěny krajnice a příkopy, vykácena náletová 
zeleň a u vzrostlé zeleně také vytrhány kořeny. Celkové náklady na opravu úseku ze Záhoří přes Kozákov do 
Komárova, kde oprava naváže na již opravený úsek jsou odhadnuty na 6-7 mil. Kč. 



Paní Havlíčková /poradce mikroregionu/ upozornila, že případné dotace z fondů určených pro rozvoj 
venkovské infrastruktury nebude asi možno na opravu využít, protože finance jsou směrovány do majetku 
obcí, zatímco komunikace je v majetku Libereckého kraje. Dosud málo využívaným zdrojem je fond ISPA, že 
kterého mohou kraje čerpat na projekty v oblastech životního prostředí a dopravy. 

6.       Provoz letních turistických autobusů 

Obce mikroregionu a město Železný Brod společně podporují provoz letní autobusové linky Semily - Kozákov 
- Železný Brod a zpět, která byla v letošním roce v provozu v období od posledního víkendu v červnu do 
posledního víkendu v srpnu vždy v sobotu, v neděli a ve svátky. Náklady na propagaci a úhradu ztráty 
z provozu byly v letošním roce ve výši asi 18 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se pro příští rok podařilo 
organizátorům tohoto turistického systému (mikroregion Český ráj) získat podporu na propagaci provozu, 
předpokládá se, že náklady v příštím roce budou o něco nižší. Obce si budou rezervovat v rozpočtech částku 
15 tis. Kč. Při přípravě provozu linky v roce 2003 bude ze strany mikroregionu podán námět, aby byl provoz 
více provázán s pravidelnými vlakovými spoji v Semilech a v Železném Brodě a aby propagace byla 
směřována především na Liberecko a Jablonecko.  

7.       Příprava rozpočtu na rok 2003 

Na základě zkušeností při financování projektů mikroregionu s grantovou podporou Libereckého kraje nebo 
fondu Phare CBC se zástupci mikroregionu dohodli, že bude vytvořen základní fond, který by sloužil 
k profinancování grantového podílu a byl by tak ve stejné výši vždy pro jednotlivé projekty k dispozici. Pro 
příští rok se zkušebně navrhuje ve výši 100 tis. Kč s tím, že se na jeho vytvoření budou podílet jednotlivé 
obce. Prakticky se jedná o jednorázový příspěvek, který by byl ve stejné výši vrácen obcím v případě, že by 
mikroregion v budoucnosti ukončil činnost. V letošním roce proběhlo financování tak, že městem Semily byla 
mikroregionu poskytnuta půjčka návratná ke konci roku. 

Podíly obcí na hrazení jednotlivých konkrétních projektů mikroreginu nebudou zaslány na účet mikroregionu 
předem začátkem roku 2003, ale až poté, co bude přidělena dotace nebo grant na jejich spolufinancování. 
Obce si ve svých rozpočtech vytvoří rozpočtovou rezervu ve prospěch mikroregionu s tím, že jednotlivé 
částky budou převáděny na mikroregion postupně. 

usnesení č. 17/2002 - Shromáždění mikroregionu schvaluje pro rok 2003 stávající výši příspěvku obcí 
v částce odpovídající 3 Kč na obyvatele s tím, že obce si další příspěvky na projekty mikroregionu budou 
rezervovat v rozpočtech obcí. Jako vytvoření základního fondu mikroregionu pro investování projektů 
s grantovou podporou schvaluje částku 100 tis. Kč s tím, že příspěvek města Semily bude 50 tis. Kč, obce 
Chuchelna 30 tis. Kč a obce Záhoří 20 tis. Kč. Fond nesmí být využit pro hrazení vlastních zdrojů 
k projektům, ale pouze pro průběžné financování. Zároveň ukládá tajemníkovi mikroregionu v nejbližší době 
předat starostům obcí podklad pro vytvoření rozpočtové rezervy obcí na plánované projekty mikroregionu.  

8.       Různé 

- v areálu lomu v Chuchelně - Slapu bude vybudována obalovna živičných směsí, starosta obce Chuchelna 
informoval přítomné o probíhajícím posuzování vlivu stavby na životní prostředí, předpokládá, že negativní 
vliv dopravy by měl být kompenzován menšími náklady na dovoz živice při opravách povrchů komunikací a 
tím i zlevnění oprav místních komunikací  

- starostu Chuchelny informovali zástupci církve o záměru vybudování poutního místa v oblasti Komárova, 
podmínkou bude vyřešení dopravy a parkování v osadě Komárov, konkrétní záměr však dosud není 
zpracován 

- Liberecký kraj projednává 1. etapu Programu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, v rámci analýzy 
se několikrát objevuje dělení území, kde Chuchelna a Záhoří jsou přičleněny k Českému ráji a Semily 
k Podkrkonoší, protože dokumentace nerespektuje spolupráci obcí v rámci mikroregionu, byla dokumentace 
v tomto směru připomínkována, zástupci mikroregionu mají zájem jednat se zástupcem zadavatele nebo 
zpracovatele, proto bude jednáno o jejich možné účasti na příštím jednání mikroregionu (zajistí tajemník 
mikroregionu). 

  

zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení 

 


