
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 
Dne 2. 04. 2007 od 9.00 hodin, Obecní úřad Záhoří 

 
 

Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna 
 Mgr. Jan Farský – starosta města Semily 
 Miloslava Koucká – starosta obce Záhoří 
 Ing. Jiří Lukeš – MIS Semily, tajemník mikroregionu 
 Hana Havlíčková – poradce mikroregionu 

Program jednání: 
1. Úvod. 
2. Rozpočet svazku na rok 2007 
3. Zpráva Dozorčí rady 
4. Inventury 2006 
5. Projekt Kozákov 
6. Informace od poradce 
7. Tajemník svazku 
8. Podpisové vzory 
9. Různé. Závěr. 

 
 

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

2. Rozpočet svazku 
Návrh rozpočtu svazku projednaný na prosincovém jednání je navržen jako vyrovnaný ve 
výši 91 409,- Kč. 

Příjmová strana zahrnuje především příspěvky členských obcí (členský příspěvek ve výši 
3 Kč na obyvatele) a příspěvek na poradenské služby. Konečný podíl na poradenské 
činnosti může kopírovat rozložení čerpání dotace na realizaci projektů. Výdajová strana 
zahrnuje poradenskou činnost, odměnu účetní, částku na služby a propagaci a rezervu. 
Přepokládané dotace z POV nejsou v rozpočtu zahrnuty, neboť ještě nebyly schváleny 
žádosti. Schválením rozpočtu je ukončeno rozpočtové provizorium. 

 
Usnesení č. 1/2007 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvaluje 
rozpočet svazku na rok 2007. 

3. Zpráva Dozorčí rady 
Na konci roku 2006 provedla Dozorčí rada svazku kontrolu činnosti svazku za rok 2006 a 
neshledala žádné závady. 
Kontrolní orgán svazku pracuje po komunálních volbách v roce 2006 ing. Mojžíš 
(Semily), p. Vocelka (Chuchelna) a p. Pospíšil (Záhoří). Jednání a podklady připravil 
tajemník svazku, ing. Lukeš. Průběžná kontrolní činnost spočívala v roce 2006 v účasti p. 
Pospíšila na jednáních svazku. Členové dozorčí rady předloží zprávu k projednání 
zastupitelstvům členských obcí svazku. 
 

Usnesení č. 2/2007 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov bere na 
vědomí zápis z jednání Dozorčí rady svazku. 



4. Inventury 2006 
Ke konci proběhly inventury majetku svazku. Vzhledem k tomu, že v současnosti svazek 
nedisponuje majetkem ani pokladní hotovostí, proběhla pouze inventura stavu běžného 
účtu. 

 
Usnesení č. 3/2007 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvaluje 
předložený protokol z provedení inventur k 31.12. 2006. 

5. Kozákov a projekty cestovního ruchu 
Ing. Lukeš informoval o stavu záměrů na vrcholové partii Kozákova. Od listopadového 
jednání nedošlo k výraznému posunu, po neschválení předložené smlouvy na vypracování 
analytické studie byl celý proces pozastaven do doby nalezení vhodného řešení. 
Je třeba svolat jednání všech dotčených subjektů a aktualizovat všechny záměry pro další 
postup. Na základě upřesněného zadání by mělo následně být vypsáno poptávkové řízení 
architektů o zpracování analytické studie. Kopie „Studie sportovního a rekreačního 
využití Kozákova“ je k dispozici na OÚ Záhoří. 
Ing. Lukeš dále informoval o aktuálním stavu projektu „Turistický informační systém 
Horního Pojizeří“ a záměru obnovy naučné stezky Údolí Jizery. 

6. Informace od poradce 
Paní Havlíčková informovala o aktuálním stavu v programu obnovy venkova. Žádosti o 
dotaci z příslušných grantových fondů Libereckého kraje byly podány v termínu a nyní se 
čeká na stanovisko kraje. 
Členské obce mohou využít možnosti účasti v krajském kole soutěže Vesnice roku. 
Uzávěrka žádostí je 27.4.2007. 
Liberecký kraj vypsal grantový fond na zpracování studií proveditelnosti k projektům, 
uzávěrka žádostí je 30. 4. 2007. Max dotace činí 50% nákladů do výše 50 tis. Kč. Obce 
mohou využít tuto možnost dle stavu připravenosti projektů. 

Paní Havlíčková informovala o účasti na konferenci Národní sítě rozvoje venkova, 
transformované na Národní síť Místních akčních skupin, jejíž je MAS Kozákov členem. 
Liberecký kraj zastupuje paní Doubnerová (Frýdlantsko), paní Havlíčková jako 
zástupkyně MAS Kozákov se stala členkou kontrolní komise za Liberecký kraj. 

Ve vztahu k MAS Kozákov hrozí riziko omezujících kritérií ve smyslu počtu obyvatel. Je 
třeba výhledově hledat potenciální partnery pro připojení (např. Jilemnicko, Tanvaldsko, 
Turnovsko, Železnobrodsko). Výhledově bude svoláno jednání MAS Kozákov. Starosta 
Farský si opakované vyžádal informace o MAS Kozákov k projednání dalšího postupu a 
stanoviska města. 

7. Tajemník svazku 
Ing. Lukeš ukončil k 28. 2. 2007 pracovní poměr na Městském informačním středisku 
Semily. Z toho důvodu je třeba řešit funkci tajemníka svazku, jejíž výkon nemůže 
v současnosti dále z pracovních a časových důvodů zajistit a garantovat. 
Město Semily připraví návrh obsazení funkce tajemníka z řad zaměstnanců Městského 
úřadu. Ing. Lukeš připraví podklady MR k předání. Zároveň je třeba řešit způsob zajištění 
internetových stránek MR. 
 



8. Podpisové vzory 
Je potřeba změnit podpisové vzory k běžnému účtu svazku. Nový podpisový vzor 
podepíší všichni tři starostové členských obcí, právo podepisovat doklady a dokumenty 
k běžnému účtu bude mít každý z nich. Ke změně podpisového vzoru je třeba do banky 
přizvat p. Hrubého, který může zadat změnu. Zajistí tajemník svazku ve spolupráci 
s účetní svazku. 
 

Usnesení č. 4/2007 – Shromáždění zástupců členských obcí DSO Mikroregion Kozákov souhlasí se 
změnou podpisového vzoru k běžnému účtu svazku. 
 

9. Různé. Závěr. 
a) Spolupráce s MR Jilemnicko 
Mikroregion Kozákov byl osloven MR Jilemnicko ke spolupráci v rámci projektu 
„Rozvoj partnerství mikroregionů Krkonoš a Podkrkonoší“ aneb „Ukaž co umíš, 
sousede!“. Jedná se o společnou prezentaci a program v rámci Krakonošových letních 
podvečerů (červenec 2007). Účast je společná s MR Pojizeří, zajištěná ze strany 
Městského informačního střediska v Semilech (sl. Mojžíšová) ve spolupráci s oběma 
mikroregiony. Zástupci obcí byli vyzváni k aktivní účasti při zajištění programu a 
prezentace území, spočívající v komunikaci s infocentrem a oslovení potenciálních 
partnerů z řad spolků, podnikatelů a organizací. 

b) Příští jednání 
Jednání bylo ukončeno v 11 hodin. Příští jednání proběhne v květnu 2007 od 9 hodin 
v Městském informačním středisku v Semilech. 

 

 

 
 
 

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


