Zápis z jednání zástupců DSO MR Kozákov
dne 03.12.2015 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky)

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Mertlík, J. Velová
Program jednání:
 Problém s doménou „kozakov.cz“
Doména kozakov.cz i server, na kterém běží, jsou od roku 2014 ve vlastnictví
pana Martina Patky, s firmou Mikroservis v.o.s. již nemají nic společného.
Protože pan Patka neměl až doposud pro obsah stránek na doméně kozakov.cz
využití, nechal zde běžet stránky Mikroregion Kozákov. Nedávno však pan
Patka obdržel komerční nabídku na využití adresy kozakov.cz a tak je třeba
situaci urychleně řešit. Pan Patka nabízí možnost přestěhování například na
webovou adresu http://mikroregion.kozakov.cz. Protože však má s během
serveru výdaje, nemůže si nadále dovolit poskytovat vystavení stránek zdarma.
Od 1. ledna 2016 bude tato služba zpoplatněna částkou 90 Kč vč. DPH za
měsíc.
Dosud obsah webu Mikroregionu Kozákov spravoval pan Michal Prokeš z Měú
Semily. Obsah byl umístěn zdarma na serveru firmy Mikroservis (dnes pana
Patky). Nyní bude třeba za umístění na stávajícím serveru platit nebo bude
nutné obsah přestěhovat a opustit tak doménu kozakov.cz. Otázka tedy zní:
bude Mikroregion Kozákov v budoucnu využívat za úplatu doménu
„mikroregion.kozakov.cz“ s obsahem na serveru pana Patky? Nebo možné
řešení: Mikroregion Kozákov nechá zaregistrovat doménu (za úplatu) např.
mrkozakov.cz, mikroregionkozakov.cz, a pod. Stávající obsah bude umístěn
(přemístěn) na server poskytovatele služeb pro město Semily /Mopos
Communications, a.s./ a město Semily bude toto hradit v rámci balíku
stávajících služeb. Obsah webu může také vzít do správy jakákoliv členská obce
svazku.
Komunikaci s panem Patkou vede předseda MR Kozákov Ing. Šimek
 „Geologická zastavení v Geoparku
Mikroregionu Kozákov“

UNESCO

Český

ráj

v oblasti

Ing. Mertlík představil vzhled informačních tabulí. Pokud vznikne nové logo
Geoparku Český ráj, tak se staré logo na tabulích přelepí. Na tabule doplnit
logo projektu (k šedému hranolu dopsat žlutý nápis „Geologická zastavení
Mikroregionu Kozákov“).
U Kodrů - dle vyjádření Ing. Mertlíka jsou na Bačově umístěny sloupy, dvě
nohy propojené latí, na kterou přijde našroubovat tabule, zakopat šlo vše dobře,
vzdálenost od sebe 2 m, střecha je již připravená k zabudování.

Semilské souvrství - v Semilech jsou předpřipravené dva gabionové koše
v Palackého sadech. Vzhledem k revitalizaci parku je nutná domluva s ORSM
(Ing. Bělonohý nebo Ing. Mach) ohledně přesného umístění gabionových košů.
Kontakt mezi Ing. Mertlíkem a ORSM Měú Semily zprostředkuje J. Velová.
Lom Slap – stále není dohodnuto přesné místo pro umístění zastavení (od
společnosti Eurovia původně ústní příslib, stále však přetrvává problém
s bezpečností). Vytěžený prostor si bude společnost Eurovia měnit s Lesy ČR.
Vzhledem k táhlým problémům padl návrh umístit inventář připravený pro
zastavení v lomu (panel + stůl + 2 lavice) na jiné místo, kde nebude problém
s vlastníkem pozemku. Jako vhodný se jeví prostor u ferraty. Místo pro
umístění geologického zastavení dohodnou společně Ing. Mertlík s ORSM MěÚ
Semily (Ing. Bělonohý, Ing. Mach).

 Smlouva o dílo mezi DSO Mikroregionem Kozákov a Sdružením Český ráj
Smlouvu upravenou dle požadavků z minulých jednání je třeba podepsat co
nejdříve. Původně měla být smlouva podepsána do konce června, s odchodem
Ing. Lukeše ze SČR se situace změnila a časová realizace se protáhla.

 Rozpočtové záležitosti
Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov projednalo rozpočtové
provizorium pro rok 2016.

 Usnesení
Shromáždění zástupců DSO Mikroergion Kozákov schvaluje hospodaření
v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2016 s úhradou jen nejnutnějších
provozních výdajů a rozpracovaných investic až do doby schválení rozpočtu na
rok 2016.

 Termín příštího jednání MR Kozákov je stanoven na čtvrtek 14. ledna 2016
Zapsala Jana Velová
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