
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 4.11.2004 v Městském informačním středisku v Semilech 

 
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. Čerpání rozpočtu 2004. 
3. Návrh rozpočtu na rok 2005.  
4. Program obnovy venkova 
5. Různé 
6. 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. Čerpání rozpočtu 2004 

Zůstatek na účtu DSO k 31.10.2004 činil dle aktuálního výpisu 155 610,37 Kč. Z příjmové části chybí členský 
příspěvek obce Chuchelna ve výši 50 700,- Kč a dotace POV z Krajského úřadu Libereckého kraje. Vzhledem 
k dostatečnému stavu je možné uhradit pozdržené platby fy COLAS a fy TAKTO. Tajemník zajistí úhradu 
faktur. Z výdajové části nebyla čerpána kapitola na údržbu značení cyklotrasy.  

3. Návrh rozpočtu DSO na rok 2005 

Tajemník MR předložil návrh rozpočtu na rok 2005, připravený na základě předchozího jednání. Upravený 
návrh rozpočtu byl přítomnými podmínečně schválen. Platnost rozpočtu je podmíněna schválením 
v zastupitelstvech členských obcí. Rozpočet bude rozeslán členským obcím jako podklad pro schválení a 
začlenění členských příspěvků obcí do obecních rozpočtů (zajistí tajemník). 

Usnesení č. 7/2004 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují rozpočet 
svazku na rok 2005 dle předloženého návrhu. Součástí schváleného rozpočtu jsou členské příspěvky obcí ve 
stávající výši 3,-Kč/obyvatele, podíly na financování společných aktivit v roce 2005. Rozpočet je schválen 
podmínečně do doby schválení finančních příspěvků ze strany zastupitelstev jednotlivých členských obcí, poté 
nabývána účinnosti. 

4. Program obnovy venkova  

Ing. Havlíčková informovala o přípravách POV na rok 2005. Pravidla byla Krajským úřadem rozeslána 
jednotlivým obcím a mikroregionům. Žádosti o dotace z programu POV na rok 2005 s příslušnými podklady je 
třeba předata na KÚ do 10.12.2004. 6adatelem o dotace mohou být buď obce do 2000 obyvatel nebo 
mikroregiony (integrované projekty). 

Pí Havlíčková připraví žádosti k DT 6 a 7 dle dodaných podkladů. Dle předběžných informací bude možné 
v rámci DT 7 (integrovaný projekt) realizovat větší rozsah prací. MR Kozákov bude pokračovat v úpravě 
cyklotrasy č. 4175 na trase Chuchelna – Záhoří. V rámci DT 6 je možné na poradenství žádat max 10. tis. Kč 
na obec., celkově max. 200 tis. Kč na žádost. Žádosti k DT 1-4 a DT 8 připraví jednotlivé obce (Záhoří, 
Chuchelna) ve spolupráci s pí Havlíčkovou. 

5. Různé 

5a. Priority a záměry mikroregionu pro následující období 

Starostové členských obcí aktualizují projekty uvedené ve strategii mikroregionu. Záměry a aktivity 
mikroregionu by měly být v souladu s potřebami členských obcí (a naopak). Strategie mikroregionu je 
společně se seznamem plánovaných projektů zveřejněna na internetových stránkách mikroregionu.  

Tajemník rozešle strategii a seznam projektů k aktualizaci elektronickou poštou zároveň se zápisem z jednání 

5b. Internetové stránky 

Tajemník MR vyzval zástupce členských obcí ke kontrole internetových stránek mikroregionu a zaslání 
připomínek a podkladů pro aktualizaci.  

5c. Kontrola hospodaření 

Na konec listopadu se ohlásila pracovnice Krajského úřadu na kontrolu hospodaření.  

Tajemník MR ve spolupráci s účetní připraví potřebné podklady k bezproblémovému průběhu kontroly. 

5d. Změna účetní 



Účetní DSO pí Farská požádala o změnu účetního. Důvodem je přesun účetnictví „vodovodního“ svazku a 
z toho vyplývající absence potřebného programového vybavení, jehož pořízení pouze pro potřeby MR by bylo 
neefektivní.  

Zástupci členských obcí souhlasí se změnou účetního  a  pověřili tajemníka k jednání s účetní MBS, která 
nově vede účetnictví DSO Chuchelna - Semily – Benešov (vodovod) 

6. Závěr.  

Termín příštího jednání mikroregionu je: čtvrtek 27.1.2005 od 9,00 hodin. Místem konání je Obecní úřad 
Chuchelna. 

  

V Semilech, dne 4.11.2004 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník 

 


