ZÁPIS
ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov
Dne 18.12.2003 na Obecním úřadu v Chuchelně
Přítomni :
Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří
Ing. Hana Havlíčková - poradenské služby
Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník
Omluveni:
Ing. František Mojžíš – starosta města Semily

Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
POV 2003 – čerpání prostředků, stav akcí
POV 2004 – uzavření žádostí
Návrh rozpočtu svazku na rok 2004
Informace – strukturální fondy EU, Phare 2003 (pí Havlíčková)
Razítko svazku
Různé. Diskuse
Závěr

1. Zahájení schůze. Zahájení a přivítání přítomných provedl pan starosta Hrubý, předseda svazku.
Tajemník mikroregionu, ing. Lukeš, přečetl program jednání dle pozvánky (viz výše).
2. POV 2003. Projekty, realizované v rámci Programu obnovy venkova (dále jen POV) 2003 proběhly
v rámci předpokládaného rozsahu a byly vyúčtovány v rozpočtu mikroregionu. V roce 2003 se
jednalo o DT 6 na poradenskou činnost (pí Havlíčková), DT 7 na zkvalitnění povrchu cyklotras
(Chuchelna – Slap) a projekty Leader + (studie krajiny, akční skupiny – pí Havlíčková).
3. POV 2004. Informace od poradkyně MR, ing. Havlíčkové: POV 2004 bude financován z Libereckého
kraje. Předběžná podoba – schéma podobné grantovým programům (jednodušší administrace).
Nutné zjistit zastoupení regionu ve výběrové komisi (dříve p. Lampa, starosta obce Benešov u
Semil).
Žádosti pro POV 2004 (již podané):
DT 6 Poradenství (TAKTO, informatika)
- celkem 200 tis. Kč, vlastní podíl 60 tis.Kč (obce 5 : 3 : 2)
DT 7 Cyklotrasy, komunikace (200 m2 povrchu na cyklotrase Chuchelna - Záhoří
- celkem 500 tis. Kč, vlastní podíl 150 tis. Kč (Chuchelna)
4. Návrh rozpočtu 2004. Při sestavování rozpočtu svazku na rok 2004 se bude vycházet z podoby
rozpočtu 2003, s přihlédnutím k podaným žádostem POV, připravovaným záměrům a vytvoření
finanční rezervy na projekty.
Navrhovaná podoba rozpočtu je v samostatné příloze.
5. Phare 2003, strukturální fondy EU (Informace od poradkyně MR, ing. Havlíčkové).
Phare 2003 - v rámci místních akčních skupin budou připravovány projekty z cestovního ruchu
(infrastruktury, cyklotrasy). Rozhodující bude stav připravenosti (důležité) a případná politická
podpora na úrovni kraje.
Projekt Multimediální informační sítě – zapojení podnikatelských subjektů (KATRO) do projektu
formou smlouvy o společném postupu. V případě přístupu jednotlivých obcí by byla náročná
koordinace a realizace. Je reálné zapojení Záhoří a Koberov?
Strukturální fondy EU – za mikroregion byly předběžně zaslány následující aktivity: Chuchelna:
sportovní areál, komunikace; Záhoří – sokolovna, komunikace; Kozákov – realizace aktivit ze
studie, dopravní obslužnost (cyklobus, skibus, paragliding taxi), vybavenost pro CR.
Další postup při podávání žádostí dle aktuální situace v obcích, stavu připravenosti a finanční síly.
Pro realizaci a financování projektů ze strukturálních fondů je nutné v rozpočtech obcí vytvořit
rezervy dle připravovaných záměrů.
6. Razítko svazku. Tajemník zajistí výrobu razítka mikroregionu. Bude se jednat o 2 ks razítka
s názvem a adresou svazku. Logo a znak mikroregionu bude nadále používán pro internetové
stránky, propagační materiály a hlavičkové papíry. Tajemník rozešle šablony hlavičkového papíru
mikroregionu na jednotlivé obce a poradci.
7. Různé.

o

Dopravní obslužnost, turistické autobusy. Mikroregion bude spolupracovat s ČSAD při
zkvalitnění dopravní obslužnosti, vybavenosti zastávek, zajištění bezpečnosti (nástupní
ostrůvky) atd.

o

Pro nadcházející turistickou sezónu je třeba zkvalitnit regionální propagaci turistických
autobusů se zaměřením na místní linku na Kozákov. Využít prostory zastávek, více informací,
plakáty, regionální média.

o

Komunikace Záhoří – Kozákov. Jedná se o zkvalitnění dopravní infrastrukturu, financované
prostřednictvím krajů (komunikace je ve správě Libereckého kraje). potenciální nebezpečí hrozí
v případě převedení do statusu místní komunikace (ve správě obcí).
Obec Záhoří bude tuto situaci průběžně monitorovat.

o

Hledat vhodný fond či finanční zdroj na spolufinancování ze strany obcí (Havlíčková). Na kraj
bude poslána žádost o opravu komunikace na rok 2004.

o

Členské obce ve svých rozpočtech vytvoří rezervu na případné spolufinancování, použitelnou
v krajním případě na nouzovou opravu s využitím obalovny.

8. Jednání MR Kozákov v roce 2004. Přítomní zástupci členských obcí ustanovili předběžné termíny a
místa společných jednání mikroregionu Kozákov v roce 2004 (viz níže).
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V Chuchelně, dne 18.12.2003
Zapsal: ing. Jiří Lukeš

22.1.
11.3.
17.6.
23.9.
9.12.

9,00 hodin
9,00 hodin
9,00 hodin
9,00 hodin
9,00 hodin

OÚ Záhoří
Semily
Chuchelna
Záhoří
Semily (MIS)

