
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 22.1.2004 na Obecním úřadu v Záhoří 

Přítomni :  

Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna 
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří 

Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník 

Omluveni:  

Ing. František Mojžíš – starosta města Semily 

Program jednání :  

1. Zahájení  
2. Schválení rozpočtu svazku na rok 2004 
3. Aktuální informace o probíhajících projektech 
4. Různé. Diskuse 
5. Závěr 

 
1. Zahájení schůze.  

Zahájení a přivítání přítomných provedl pan starosta Hrubý, předseda svazku. Tajemník mikroregionu, ing. 
Lukeš, přečetl program jednání, který byl odsouhlasen. 
  

2. Rozpočet svazku na rok 2004.  

Tajemník předložil návrh rozpočtu svazku na rok 2004, sestavený dle pravidel z předchozího jednání. Výše 
rozpočtu na rok 2004 činí 342 270,- Kč. Členské příspěvky obcí dle počtu obyvatel zůstávají na stávajících 3,-
Kč/ob. Hlavní příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvky obcí ve výši 108 000,- Kč (Semily), 200 700,-Kč  
(Chuchelna) a 33 470,-Kč (Záhoří), které zahrnují příspěvky dle obyvatel (á 3,-Kč/ob.), podíly na POV 2004 a 
podíly na vytvoření rezervního fondu. Rezervní fond ve výši 100 000,-Kč (podíly obcí v poměru 5:3:2) je 
vytvořen pro potřebu financování projektů v průběhu roku. Výdajová část mj. zahrnuje podíl na financování 
projektů v rámci POV 2004 (DT 6 a DT 7), částky na realizaci aktivit v cestovním ruchu (propagace, údržba 
značení cyklotras a služby účetní. Zůstatek ve výši 113 002,-Kč zahrnuje vytvořený rezervní fond svazku. 
Schválený rozpočet je v příloze zápisu. 

Rozpočet byl schválen podmínečně s podmínkou schválení finančních příspěvků v zastupitelstvech členských 
obcí. 

Usnesení č. 1/2004 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují Rozpočet 
svazku na rok 2004 dle předloženého návrhu. Součástí schváleného rozpočtu jsou členské příspěvky obcí ve 
stávající výši 3,-Kč/obyvatele, podíly na spolufinancování projektů v POV 2004 a finanční podíly na vytvoření 
rezervního fondu svazku ve výši 100 000,- Kč. 

Rozpočet je schválen podmínečně do doby schválení finančních příspěvků ze strany zastupitelstev 
jednotlivých členských obcí, poté nabývána účinnosti. 
  

3. Program obnovy venkova. Aktuální informace o probíhajících projektech.  

Vzhledem k nepřítomnosti poradkyně MR, ing. Havlíčkové, nebyl tento bod projednán v celém rozsahu. 

Přítomní zástupci  obcí se dohodli, že paní Havlíčková bud požádána o zpracování vyhodnocení projektů 
v rámci POV 2003 za všechny členské obce. termín podání vyhodnocení sdělí Mgr. Hedviček, MěÚ Semily. 
  

4.Různé.  

Razítko svazku. Tajemník MR předložil zhotovené razítko svazku v počtu 2 ks. Razítko svazku bude 
k dispozici u předsedy (1 ks) a tajemníka (1 ks) svazku. Jedná se o textové razítko s názvem svazku, sídlem 
a IČ. 

Hlavičkový papír. Tajemník předložil ke schválení návrh hlavičkového papíru svazku, který bude používán 
pro oficiální korespondenci a dokumenty svazku. Elektronická šablona bude rozeslána zástupcům členských 
obcí pro jejich potřebu. 

Zástupci souhlasí s předloženým návrhem hlavičkového papíru jako podkladem pro oficiální dokumentaci 
svazku. 

WWW stránky. Tajemník informoval o zveřejnění aktuálních informací o lyžařském vleku na Kozákově a 
rekonstruované Riegrově chatě. 
  

5. Závěr.  

Předpokládaný termín příštího jednání mikroregionu je : čtvrtek 11.3.2004 od 9,00 hodin. Místem konání 
jsou Semily, přesné místo bude upřesněno (MIS nebo MěÚ). 



  

V Záhoří, dne 22.1.2004 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník 

 


