Zápis z jednání zástupců DSO MR Kozákov
dne 31.03.2016 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky)

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Mertlík, Z. Marková, P. Bičíková,
D. Mach, K. Šromová, J. Velová

Program jednání:
 Opravy cest na území MR Kozákov
Předseda MR Kozákov Šimek podá žádost o dotaci na opravu cest (v obci
Záhoří úsek 220 m, za obec Chuchelna cesta pod vlekem). Starosta obce
Chuchelna T. Šimek a starostka obce Záhoří M. Koucká čestně prohlašují, že
každá obec si svoji část finančních prostředků přidá.
Usnesení: Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov schvaluje podání žádosti o
dotaci na opravu cest, spoluúčast zajištěna.

 Smlouva o dílo mezi DSO Mikroregionem Kozákov a Sdružením Český ráj
Bude připravena smlouva na vybudování zastavení v Semilech, u Kodrů, u
ferraty za cca 150.000 Kč + další zastavení do smlouvy: Krkavčí skála, lom
Slap, Kozákov. V průběhu měsíce května budou vybudována první 3 zastavení.
Ve smlouvě bude tedy zatím 6 zastavení.
Usnesení: Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov schvaluje podpis smlouvy
se Sdružením Český ráj.

 Geologická zastavení v oblasti Mikroregionu Kozákov
Jezírko – paní starostka Mlejnková informovala o záměru LK prodat pozemek,
na kterém se jezírko nachází. Město Semily požádá LK o darování tohoto
pozemku. K tomu potřebuje celou studii – projekt geologických zastavení, aby
mohlo LK doložit, že na pozemku bude geologické zastavení. Vzhledem
k tomu, že MR Kozákov nemá žádný majetek, pozemek by patřil městu Semily,
dořešilo by se věcné břemeno. Studii geologických zastavení zašle na MěÚ
Semily Ing. Mertlík.
Dle vyjádření Ing. Mertlíka
zastavení: Semilské souvrství
lavička a info panel), u Kodrů
info panel, u ferraty – info

budou do 15. dubna 2016 nainstalována 3
(v Palackého sadech je umístěn gabion jako
– zde je vidět částečně odkrytý půdní profil +
panel, stůl a lavice umístěné na gabionech.

Lom – umístění info tabule na původně zamýšlené místo není možné, panel
bude umístěn jinde. Další info tabule bude na Krkavčí skále.

Okruh Krkavka – ferrata – lom, 2 varianty okruhu? Kratší a delší? Plán – více
okruhů, varianty s různou délkou a obtížností. Návrh okruhu spojujícího katastr
3 obcí: Semilské souvrství, z parku k ferratě – po žluté turistické značce na
Krkavčí skálu – Záhoří – přes Kodra zpátky. Poznámka Ing. Bičíkové, aby na
Krkavce již byly informace o lomu: jak se tam lidé dostanou a popsat jaké tam
jsou zajímavosti. Informace o lomu jsou důležité, aby si ho lidé prochodili,
musí mít info, že lom je zajímavý.
Paní starostka Mlejnková – vzhled info tabulí: cedule „kde jsem“ + na další
zastavení upozornit, jedno velké a 4 malá okénka na další zastavení. Záhoří –
sopka? + vymyslet něco zajímavého ke hřbitovu, Ing. Mertlík informace o
strukturní geologii. Kozákov – „Stonehenge“, dává smysl propojení do okruhu,
cedule udělá SČR (požadavek jednotného vzhledu info tabulí), dle vyjádření
KČT rozmístění kamenů do května hotové nebude.
Příští týden se Ing. Mertlík sejde s Lesy ČR ohledně dohody o pozemcích, na
kterých mají být vybudována geologická zastavení. Domluví souhlas
s umístěním tří zastavení (ferrata, Krkavčí skála, lom).
Během dubna připravit leták + tiskovou zprávu. Leták připraví SČR, financuje
MR, podklady Ing. Mertlík, jednotná grafika s info tabulemi. Vracečka z lomu
do Semil, v letáku bude okruh schematicky zakreslen. TZ zajistí TIC.
Starostové jednotlivých obcí natočí video o „svých“ geologických zastaveních,
projdou se tam, kam chtějí směrovat turisty, vysvětlí novinky. Co je DSO
Mikroregion Kozákov, objet zastavení, každý starosta řekne pár slov o své obci.
Natáčení zajistí semilská kabelová TV (pan Fries).
 Mobilní WC k ferratě
TOI? Dřevěná obložená? Umístění u garáží kvůli příjezdu auta? Úklid jednou
týdně? Kdo to bude vyvážet? Vyvážená jímka (problém stoletá voda). Buď tedy
blízko u ferraty obložená dřevem (problém s vyvážením) nebo u garáží TOI na
vyvážení. U ferraty je pozemek Chuchelny, u garáží Semil. Přidat k režimu
k TOIce na Ostrově? O tu se stará firma, přes zimu tam ale není. Dvě varianty:
koupě nebo nájem? Zajistí Ing. Mach.

 Registrace k ferratě
Adrenalinové centrum Liberec. O obnovu zatím nikdo nepožádal. Ing. Šimek
zkontaktuje „Čokaře“ – info, že na kraji zatím nikdo o prodloužení registrace
k ferratě nepožádal. LK nevidí důvod, proč registraci neprodloužit.

 Parkování u Riegrovy stezky
Byl vznesen požadavek na dořešení parkování u nástupu na Riegrovu stezku.

 Žádost KČT o příspěvek na Riegrovu stezku
KČT žádá město Semily o finanční prostředky na údržbu Riegrovy stezky. Nyní
církevní majetek, nikoli Lesů ČR, ale kus, kde je cyklostezka nedostali. Jednat o
odkupu? Církev by mohla pronajmout jen stezku. Ing. Mach – LK 50.000 Kč na
zeleň. Porada s městským právníkem. Na příští rok dát do rozpočtu města
100.000 Kč na tyto účely.

 Návrh rozpočtu na rok 2016
Příprava rozpočtu na rok 2016, co do něho zahrnout?
- cena geologických zastavení
- spoluúčast na opravu cest
- příspěvek na Kozákov (pro KČT) 20.000 Kč + info tabule

 Do konce dubna 2016 musí být schváleny následující dokumenty:
-

Účetní závěrka DSO Mikroregion Kozákov za rok 2015
Závěrečný účet DSO Mikroregion Kozákov za rok 2015
Rozpočet DSO Mikroregion Kozákov na rok 2016

 Termín příštího jednání MR Kozákov je stanoven na čtvrtek 21. dubna 2016

Zapsala Jana Velová

………………

……………….

………………

Obec Chuchelna

Město Semily

Obec Záhoří

