
ZÁPIS 
z mimořádného shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 17.02.2009 od 10.00 hodin, Obecní úřad Chuchelna. 
 
 

Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna, předseda svazku 
 Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří  

 Mgr. Jan Farský – starosta města Semily 
 Lenka Mrázová – MIS Semily, tajemník mikroregionu 
 Hana Havlíčková – poradce mikroregionu 
 Ing. Jiří Lukeš – Sdružení Český ráj 
  
  

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Informace od poradkyně svazku 
3. Žádosti o podporu z LK 
4. Různé, závěr. 

 
 
 

1. Úvod 
Zahájení a přivítání přítomných provedl z pověření předsedy svazku tajemník. 

2. Informace od poradkyně svazku 
Paní Havlíčková přítomné informovala o nových administrativních nárocích pro 
podání žádostí o dotace z KÚLK – např. kopie dokladu o právní subjektivitě, kopie 
stanov společnosti, kopie zápisu z jednání svazku obcí, ve kterém je schváleno podání 
žádosti na danou akci, atd. 
Dále paní Havlíčková připomněla aktuální termíny pro podání žádostí v jiných 
oblastech, které by se mohli týkat i jednotlivých obcí. Např. opět jsou vymezeny 
prostředky na vyhotovení územních plánů, další prostředky poskytne např. Státní fond 
dopravní infrastruktury. 

3. Žádosti o podporu z Libereckého kraje 
Zástupci obcí podali za jednotlivé obce návrhy projektů na které by se mohla podat 
žádost u příslušného grantového fondu Libereckého kraje. U DT 7 se zvažovalo zda 
pokračovat v opravě cyklotras, na jakých úsecích, zda osadit stávající turistické trasy a 
cyklotrasy mobiliářem atd. V této diskuzi se hodně naráželo na fakt, že pozemky do 
kterých se bude investovat musí být ve vlastnictví příslušných obcí svazku.  
Město Semily navrhuje podat žádost na vybudování cyklotrasy v úseku Semily – 
Kopaniny, obec Záhoří navrhuje osazení turistických tras v oblasti Dlouhého, 
Vzdychánku a Prackova mobiliářem a s tím související úpravu terénu. Obec 
Chuchelna navrhuje podat žádost na osazení oblasti Bačova mobiliářem a s tím 
související úpravu terénu. Všichni zástupci obcí vyslovili souhlas s podáním žádosti 
v takovémto rozsahu. Zástupci obcí svazku rovněž souhlasili s tím, že v rozpočtu 
svazku jsou vyčleněny prostředky ve výši 429 tis. Kč na vlastní podíl žadatele. 

Jednotliví starostové se zavázali poskytnout paní Havlíčkové přesné podklady, včetně 
parcelních čísel a výměr v co nejkratším časovém horizontu neboť termín pro podání 



žádosti je již koncem února a paní Havlíčková potřebuje čas na zpracování 
dokumentace. 
Z DT6 poradenství se bude žádat podíl 10 tis. Kč na každou obec, MR zapojí stejný 
podíl jako v minulých letech (60 tis. Kč – 30:18:12 tis. Kč). 
Usnesení č. 1/2009 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov 
schvalují podání žádosti na integrovaný projekt v POV – Cyklotrasy a turistické trasy – rozvoj 
CR 2009, v celkové hodnotě projektu 1. 429 tis. Kč s plánovanou realizací ve třech obcích 
svazku. 

Usnesení č. 2/2009 – Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov 
schvalují, že 30%  z uvedené částky 1. 429 tis. Kč je Mikroregion Kozákov připraven pokrýt ze 
zdrojů svazku. 

      4. Závěr 

 Předseda svazku oznámil všem zúčastněným, že v termínu 16. a 18. března 2009 bude 
 mít MR Kozákov kontrolu z KÚLK a zároveň vyzval tajemníka svazku k připravení 
 všech potřebných materiálů.  

 

 
 

 
 

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


