
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 17.6.2004 na Obecním úřadu v Chuchelně 

 
Přítomni :   

Miroslav Hrubý – starosta obce Chuchelna, předseda svazku 
Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří 
Ing. František Mojžíš – starosta města Semily  
Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu 
Ing. Hana Havlíčková, TAKTO, poradce mikroregionu 

Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Informace o POV 2004  
3. Aktuální informace o probíhajících projektech 
4. Různé 
5. Diskuse. 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. Informace o Programu obnovy venkova 2004 

Mikroregion získal příslib na dotace z programu POV ve výši 150 tis. Kč (DT 7) a 12 tis. Kč (DT 6). Pro 
definitivní schválení a přidělení je třeba doplnit všechny doklady a připravit smlouvy (podklady zajistí pí 
Havlíčková – MěÚ, KÚ). 

DT 7 (integrovaný projekt - oprava povrchu cyklotrasy) – smlouva bude vystavena na MR (celková suma 265 
tis. Kč bude fakturována na 150 tis.Kč a 115 tis.Kč). Část fyzického plnění připadá na území Záhoří (400 
m2), část na Chuchelna (1600 m2). Zúčastněné obce převedou finanční podíly na účet MR (Chuchelna 100 
tis.Kč, Záhoří 15 tis.Kč), dotace bude převedena po dodání všech podkladů. 

DT 6 (poradenské služby) – dotace 12 tis. Kč (3x4 tis.) bude doplněna vlastním podílem 60 tis. Kč (dle 
schváleného rozpočtu). Případné navýšení bude řešeno na jednání MR dle potřeby. 

Usnesení č. 3/2004 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov berou na vědomí 
informaci o výši přidělených dotací z Programu obnovy venkova 2004 ve výši 150 000 Kč (DT 7) a 12 000 Kč 
(DT 6). Zároveň schvalují vlastní plnění mikroregionu ve výši 115 000 Kč (DT 7) a 60 000 Kč (DT 6). 
Příspěvky členských obcí: Chuchelna – 118 000 Kč (100 000 + 18 000 ), Semily 30 000 (pouze DT 6), Záhoří 
27 000 Kč (15 000 + 12 000). Podklady zajistí poradkyně MR, pí Havlíčková. 
  

3. Aktuální informace o probíhajících projektech 

3a. Leader ČR 

Byly připraveny projekty „veřejné prostranství“ (hřbitovy) a „zahrada panorama“ (podnikatelský projekt). 
Ministerstvo zemědělství určilo jako prioritu programu obnovu přírodního potenciálu a kulturního dědictví. 
Podklady k projektům byly dodány z obcí 

Projekt neúspěšný z důvodu nedostatku finančních prostředků - byl schválen, ovšem v pořadí na 
nefinancované pozici (bez bližšího zdůvodnění). Celkem se ucházelo 31 projektů.  

Podle předběžné informace bude v roce 2005 program leader ČR pokračovat 

Usnesení č. 4/2004 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov berou na vědomí 
inormaci o podání projektů do programu Leader ČR. Podaný projekt byl schválený na pozici bez dostatku 
finančních prostředků. 

3b. Phare 2003 

Infrastruktura cestovního ruchu ve vazbě na cyklotrasy. Projekt zahrnuje aktivity na území mR Podhůří, areál 
v Košťálově. Původně zamýšlené aktivity na Kozákově byly vypuštěny (výhled na získání přímých dotací). 
  

4. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet za rok 2003. 

Shromáždění zástupci členských obdrželi vypracovanou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO a 
souhlasí s jejím zněním. Zároveň byl schválen předložený závěrečný účet DSO. 

Usnesení č. 5/2004 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov shvalují předloženou 
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku bez připomínek. Zároveň schvalují závěrečný účet DSO 
za rok 2003. 
  



5. Různé.  

Záměry a priority MR.  

Na příštím jednání (09/2004) je třeba stanovit další záměry a priority MR. Je to důležité pro zajištění 
připravenosti pro projekty  podávání žádostí. Záměry projektů obsahuje Strategie MR (mj. zveřejněna na 
webu). Aktualizovanou podobu strategie MR je třeba schválit zastupitelstvem každé členské obce. 
  

6. Závěr.  

Termín příštího jednání mikroregionu je : čtvrtek 23.9.2004 od 9,00 hodin. Místem konání je Obecní úřad 
Záhoří. 

 
V Chuchelně, dne 17.6.2004 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník 

 


