
 

Zápis z jednání zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

dne 3. 10. 2016 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky) 

 

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, K. Šromová, J. Salabová 

 

Program jednání: 

 

 Geologická zastavení v oblasti Mikroregionu Kozákov 

Jednání o možné propagaci geologických zastavení. Paní starostka Mlejnková 

navrhla možnost zaplacení televizního pořadu – Toulavá kamera, Gejzír, aby 

byla oslovena širší veřejnost. Všichni členové s tímto návrhem souhlasili. 

Kozákov – paní starostka Koucká upozornila na špatný stav geologického 

zastavení na Kozákově. Je špatně viditelné, zarostlé a lidé ho využívají jako 

toaletu. Také chybí dokončený panel a popisky. Pan starosta Šimek se  obrátí na 

paní Markovou z Klubu českých turistů s dotazem na následující postup při 

dokončení této expozice. Současně také vyzve KČT k lepšímu řešení veřejných 

toalet na Kozákově. 

 

 

 Nové expozice geologických zastavení 

Mikroregion Kozákov se obrátí na Sdružení Českého ráje ohledně pokračování 

projektu geologických zastavení. Osloví pana Ing. Mertlíka, aby zpracoval 

nabídku na nové 2 nebo 3 expozice. 

 

 

 Manažerka Mikroregionu Kozákov 

Orgány Mikroregionu Kozákov projednaly a schválily potřebu nového 

pracovníka na pozici manažera Mikroregionu Kozákov, s možným nástupem od 

ledna 2017. 

Byla oslovena paní Kvintusová, zda by nevěděla o vhodném kandidátovi na 

tuto pozici. Budou osloveni také další projektoví manažeři k poradě. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Výběr firmy na zhotovení oprav pozemních komunikací 

Zástupci DSO se seznámili s výběrem firem, které se zúčastnily soutěže  

o zakázku na zhotovení oprav pozemních komunikací. Výběr po předchozí 

dohodě provedla rada obce Chuchelna. Ze čtyř firem, podala nejvýhodnější 

nabídku firma COLAS CZ, a. s., zástupci Svazku s tímto výběrem vyslovili 

souhlas. 

 

USNESENÍ: Shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov po 

otevření obálek a vyhodnocení nabídek na opravu pozemních komunikací 

rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou předložila firma 

COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005,  

a pověřuje předsedu svazku Ing. Šimka podepsáním smlouvy o dílo. 

 

 

 

V Semilech dne 3. 10. 2016      Zapsala Jiřina Salabová 

 

 

 

 

 

………………   ……………….   ……………… 

Obec Chuchelna   Město Semily   Obec Záhoří 


