
Zápis č. 1/2018 z jednání zástupců DSO Mikroregionu Kozákov (DSO MK) 

dne 20. 2. 2018 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky) 

 

Přítomní členové: T. Šimek, M. Koucká, L. Mlejnková 

Zapisovatel: M. Holubec 

 

Program jednání: 

1) Schválení rozpočtu na rok 2018 

Zástupci DSO MK se shodli na postupu týkajícího se schválení rozpočtu na rok 2018. Pan 

Holubec zajistí do 23. 2. 2018 návrh rozpočtu na letošní rok od paní Ivany Heřmanové 

z OÚ Chuchelna. Návrh se následně (26. 2. 2018) vyvěsí na úředních deskách a schválí na 

dalším setkání zástupců DSO Mikroregionu Kozákov, které proběhne v pátek 16. března. 

 

USNESENÍ č. 1/2018: 

Zástupci DSO MK souhlasí s tím, že rozpočet na rok 2018 bude schválen na následujícím 

setkání zástupců DSO MK, které proběhne v pátek 16. března. 

 

 

2) Doplnění chybějících dokumentů na webové stránky DSO MK 

Zástupci DSO MK pověřili (na základě výsledku kontroly z Krajského úřadu Libereckého 

kraje) pana Holubce, aby ve spolupráci s paní Heřmanovou zjistil, které dokumenty ještě 

schází na webových stránkách DSO MK. Následně pan Holubec zajistí jejich doplnění na 

webové stránky. 

  
  

3) Geologická zastavení 

Paní Mlejnková vyjádřila pochybnosti ohledně smyslu neustálého obnovování 

geologického zastavení v semilských Palackého sadech, a to z důvodu neustálého 

poškozování vandaly. Paní Mlejnková zároveň informovala o možném vybudování 

geologického zastavení v areálu rybníčka „u rozvodny“. Pozemek (p. p. č. 3748/1 – 6.660 

m2), který vlastní Liberecký kraj, byl Městu Semily nabídnut k odkoupení za 950.000 Kč. 

Město však přistoupí pouze na odkup pouze za symbolických 10 Kč či zřízení věcného 

břemene. 

 

 

4) Program obnovy venkova 

Pan Šimek informoval o změnách v přidělování dotací z Programu obnovy venkova. Nově 

platí, že když obce žádají o podporu z Programu jednotlivě, nemohou již žádat společně 

(což je případ DSO MK). Výhoda společné žádosti je v tom, že se zvyšuje absolutní 



částka možné dotace. Navíc již pro společnou žádost nestačí dvě obce, ale musí být 

nejméně čtyři. Z toho vyplývá, že letos DSO MK nebude podávat žádost o podporu 

z Programu obnovy venkova. 

 

USNESENÍ č. 2/2018: 

Zástupci DSO MK podají protest proti diskriminační podmínce týkající se minimálního 

počtu čtyř obcí pro podání společné žádosti. 

 

 

5) Žádosti o podporu z rozpočtu DSO MK 

DSO MK obdržel následující tři žádosti o podporu ze svého rozpočtu.  

- Klub českých turistů odbor Semily žádal o podporu 30.000 Kč na geologické 

zastavení na Kozákově.  

- Klub českých turistů odbor Semily žádal o podporu 60.000 Kč na vydání knihy 

pojednávající o Kozákově (pracovní název je „Kozákov – strážná hora Českého ráje“). 

- Vodní brána, z. s., žádal 30.000 Kč na údržbu a zpřístupnění tzv. Via ferrata (Vodní 

brány) určené horolezcům.  

USNESENÍ č. 3/2018: 

Zástupci DSO MK schvalují finanční podporu v následující výši:  

- 20.000 Kč Klubu českých turistů odboru Semily na geologické zastavení na 

Kozákově. 

- 20.000 Kč Klubu českých turistů odboru Semily na vydání knihy pojednávající o 

Kozákově (pracovní název je „Kozákov – strážná hora Českého ráje“). 

- 30.000 Kč Vodní bráně, z. s., na údržbu a zpřístupnění tzv. Via ferrata (Vodní brány) 

určené horolezcům. 

Zástupci DSO MK požadují po Klubu českých turistů odboru Semily, aby byl DSO MK 

uveden ve vydané knize i u nového geologického zastavení jako dárce. Po Vodní bráně, 

z. s., zástupci DSO MK požadují, aby byl DSO MK uveden u ferraty jako dárce jen 

v případě, že tam budou uvedení i ostatní dárci. 

Pan Holubec zjistí od pana Šimůnka (právník MÚ Semily), jaké jsou právní náležitosti u 

takovéhoto typu podpor (žádost, smlouva, kontrola využité dotace apod.). 

 

6) Údržba silnice III/2921 

Pan Šimek informoval o svém záměru poslat protest na Krajský úřad Libereckého kraje 

kvůli skutečnosti, že kraj přestal během zimy úsek silnice III/2921 mezi obcemi 

Chuchelna a Záhoří udržovat. Obec Chuchelna tak musí tento úsek udržovat na vlastní 

náklady.  

 

 

7) Článek do knihy s pracovním názvem „Kozákov – strážná hora Českého ráje“ 



Paní Koucká navrhla, aby se do plánované knihy o Kozákově napsal článek o DSO MK. 

Nabídku na sepsání článku přijala paní Mlejnková. Pan Holubec v této souvislosti zjistí od 

paní Markové z Klubu českých turistů odboru Semily, jaký by měl mít článek rozsah. 

 

 

8) Nákladní doprava přes Kozákov 

Pan Šimek informoval o problému, že nákladní automobily často blokují plynulost 

dopravy na silnici III/2829 vedoucí přes Kozákov a že se mu i přes upomínky odboru 

dopravy MÚ Semily dosud nepodařilo prosadit oboustranný zákaz vjezdu nákladní 

dopravy v tomto úseku. Pan Šimek zároveň v této záležitosti upozornil na problémy 

v komunikaci s odborem dopravy a také informoval, že tuto snahu prosazuje jakožto 

starosta Chuchelny a předseda DSO MK. 

USNESENÍ č. 4/2018: 

Zástupci DSO MK podporují pana Šimka ve snaze prosadit oboustranný zákaz vjezdu 

nákladní dopravy přes Kozákov. Paní Mlejnková se nabídla, že zjistí, co je příčinou 

problému v komunikaci s odborem dopravy MÚ Semily. 

 

9) Budování chodníků 

Pan Šimek a paní Mlejnková diskutovali o problematice týkající se staveb chodníků. 

Předběžně se také dohodli, že OÚ Chuchelna a MÚ Semily zvolí společný postup, který 

bude směřovat k realizaci staveb chodníků. 

 

 

10) Projektový manažer DSO MK 

Na návrh paní Mlejnkové členové DSO MK diskutovali o vytvoření funkce projektového 

manažera DSO MK, který by měl na starost sledování dotačních programů, podávání 

žádostí na finanční podporu projektů regionu, PR a správu regionálního webu. 

 

USNESENÍ č. 5/2017: 

Zástupci DSO MK schvalují záměr výběrového řízení na pozici projektového manažera 

DSO MK. Zároveň pro tuto pozici na letošní rok vyčlení v navrženém rozpočtu regionu 

částku 80.000 Kč. Výběrové řízení bude jedním z bodů příštího setkání zástupců DSO 

Mikroregionu Kozákov. 

 

V Semilech 20. 2. 2018     Zapsal: Miloš Holubec 

 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Obec Chuchelna  Město Semily   Obec Záhoří 

 

 


