
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov Dne 19. 12. 2006 od 9.00 hodin, Obecní úřad Chuchelna 

 

 

Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna 
 Mgr. Jan Farský – starosta města Semily 
 Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu 
 Hana Havlíčková – poradce mikroregionu 
Program jednání: 1. Úvod. 2. Změny rozpočtu 2006 

3. Rozpočet svazku 2007 4. Rozpočtový výhled 2007-2010 
5. Průběžná kontrola hospodaření DSO 6. Vnitřní směrnice svazku 
7. Program obnovy venkova 8. Projekty cestovního ruchu  
9. Různé. Závěr. 

 

 

1. Úvod 
Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda svazku, který pověřil vedením jednání tajemníka svazku. 

2. Změny rozpočtu 2006 
Změny rozpočtu zahrnují příjmy a výdaje v průběhu roku 2006 nad rámec schváleného 
rozpočtu. Změny v celkové výši 324 tis. Kč (příjmy) zahrnují mj. částky spojené s realizací projektů v rámci Programu obnovy venkova. Konečné saldo rozpočtu (21 050 
Kč) bude použito k navýšení zůstatku běžného účtu svazku.  
Usnesení č. 7/2006: Shromáždění zástupců schvaluje změny rozpočtu svazku na rok 2006. 

3. Rozpočet svazku 2007 
Rozpočet svazku na rok 2007 bude sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu v celkové 
výši 91 409 Kč vychází z předchozích let a zahrnuje příspěvky členských obcí na straně příjmů a náklady na poradenství a služby na straně výdajů. Částky příspěvků od členských 
obcí je třeba projednat v zastupitelstvech obcí při schvalování obecních rozpočtů. V rámci přípravy rozpočtu byl diskutován systém rozdělení částky na poradenství mezi jednotlivé 
obce dle úspěšnosti získávání dotací a rozsahu realizovaných projektů. 
Usnesení č. 8/2006: Shromáždění zástupců schvaluje návrh rozpočtu svazku na rok 2007 
ve výši 91 409 Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. 
Do doby schválení rozpočtu bude svazek hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Výdaje na 
jeden měsíc nesmí překročit 1/12 celkové výše rozpočtu za rok 2006. 
Usnesení č. 9/2006: Shromáždění zástupců schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 
celkové výše rozpočtu roku 2006 na měsíc. Svazek bude hospodařit dle schváleného 
provizoria do doby schválení rozpočtu svazku. 



4. Rozpočtový výhled 2007-2010 
Rozpočtový výhled je sestaven na období 2007-2010. 
Usnesení č. 10/2006:  
Shromáždění zástupců schvaluje rozpočtový výhled na období 2007-2010. 

5. Průběžná kontrola hospodaření DSO 
Dílčí kontrola hospodaření svazku proběhla 22. 11. 2007. Kontrolu provedla pověřená pracovnice krajského úřadu Libereckého kraje dle předložených dokladů. Zpráva z dílčí 
kontroly shledala hospodaření svazku bez závad. 
Usnesení č. 11/2006: Shromáždění zástupců bere na vědomí předloženou zprávu z dílčí 
kontroly hospodaření svazku za rok 2006. 

6. Vnitřní směrnice svazku 
V roce 2005 byla schválena Vnitřní organizační směrnice svazku. Přílohou směrnice je i podpisový vzor, který byl po proběhlých komunálních volbách aktualizován. 
Usnesení č. 12/2006: Shromáždění zástupců schvaluje předloženou aktualizovanou 
Vnitřní organizační směrnici svazku. 

7. Program obnovy venkova 
Paní Havlíčková informovala zástupce obcí o aktuální situaci v projektech Programu 
obnovy venkova 2006 a 2007. 
Žádosti o podporu projektů z grantového fondu Program obnovy venkova na rok 2007 
musí být předloženy do 5. 1. 2007. V rámci DT 7 (integrovaný projekt) bude podána žádost o dotaci v max. výši 1 000 000 Kč na opravu povrchů cyklotras při zachování 
poměru financování 70:30 (dotace:vlastní). Jedná se o komunikace Chuchelna – Záhoří (tzv. Příčnice, CT č. 4175) a Semily – Rovný (Kopaniny, CT č. 4176). Předpokládaný 
rozsah plnění v poměru 5:3:2 (Semily: Chuchelna: Záhoří). Obce zapojí do rozpočtů rezervu na spolufinancování projektu v odpovídající výši (pro Semily min. 220 tis. Kč 
podíl, 500 tis. Kč dotace). DT 6 (poradenství, vzdělávání) bude připraven v rozsahu min. dle skutečnosti v roce 2006. V rozpočtu svazku je 60 tis. na vlastní podíl, max. 
odpovídající výše dotace by činila 140 tis. Kč.  
V roce 2006 byl realizován projekt poradenství v celkovém rozsahu 79 tis. Kč (dotace 
19 tis. Kč) a integrovaný projekt v celkové výši 305 tis. (dotace 200 tis. Kč). Vyúčtování a proplacení dotace proběhne do konce roku 2006. 

8. Projekty cestovního ruchu  
Ing. Lukeš informoval přítomné o stavu probíhajících projektů a záměrů v cestovním 
ruchu. Projekt Turistický informační systém H.Pojizeří běží, bylo zahájeno čerpání z rozpočtu (lidské zdroje, služby), dokončuje se příprava textových a obrazových korektur 
a mapových podkladů pro informační tabule. Grafická podoba tabulí zohlední stávající podobu systému i odpovídající systém v turistickém regionu Český ráj. V záležitosti 
záměrů na Kozákově se hledá řešení zadání zhotovení analytické studie. 



9. Různé. Závěr. 
a. Optimalizace turistického informačního systému  
V rámci turistického regionu Český ráj končí projekt pasportizace a optimalizace 
turistického informačního systému. Oblast Horního Pojizeří ještě nedodala potřebné podklady a v rámci jednotlivých obcí je třeba tuto záležitost projednat. Jedná se o 
stabilizaci a sjednocení turistického informačního systému vzhledem k obsahu a umístění prvků. MR v projektové skupině zastupuje paní Havlíčková a ing. Lukeš, který projekt 
projedná na obcích. 
b. Inventury 
V souladu s platnou vnitřní směrnicí bude provedena inventarizace majetku svazku k 31.12.2005. Předseda svazku pro tento účel jmenuje inventarizační komisi (Heřmanová, 
Strnad, Lukeš), která zajistí potřebné kroky. Paní Havlíčková upozornila na prověření vlastnických vztahů k majetku vzniklého v rámci realizovaných projektů. 
c. Dozorčí rada 
Zastupitelstvo města Semily jmenovalo členem Dozorčí rady DSO Mikroregion Kozákov 
ing. Mojžíše a složení dozorčí rady je tak kompletní. Jednání tohoto kontrolního orgánu proběhne do konce roku a bude provedena kontrola činnosti svazku za rok 2006. 
d. Tajemník svazku 
Ing. Lukeš končí k 28. 2. 2007 pracovní poměr na Městském úřadu Semily. Z toho 
důvodu je třeba řešit funkci tajemníka svazku. Nabízejí se tři možná řešení: 1. nový tajemník z řad pracovníků MěÚ Semily, 2. sloučení funkce poradce a tajemníka svazku, 3. 
setrvání ing. Lukeše ve funkci za dojednaných podmínek. 
e. Příští jednání 

Příští jednání proběhne 30. 3. 2007 od 9 hodin na Obecním úřadě v Záhoří. 
 

  
  
  

 ______________________    __________________________   ______________________ 
        Miroslav Strnad        Mgr. Jan Farský    Miloslava Koucká 
    starosta obce Chuchelna                        starosta města Semily               starostka obce Záhoří 


