
Zápis č. 2/2022 z jednání zástupců DSO Mikroregionu Kozákov (DSO MK) 

dne 16. 6. 2022 v budově Mě U Semily  

 

 

Přítomní členové: E. Peštová, M. Koucká, T. Sábl 

Zapisovatel: R. Špidlenová 

Host: Z. Marková 

 

Program jednání: 

 

1) Schválení závěrečného účtu za rok 2021 

Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov jednomyslně schválili závěrečný účet za rok 

2021. 

 

USNESENÍ č. 4/2022: Shromáždění zástupců DSO Mikroregionu Kozákov schvaluje 

závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad. 

 

 

2) Schválení účetní závěrky 

Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov jednomyslně schválili účetní závěrku za rok 

2021. 

 

USNESENÍ č.5/2022: Zástupci DSO MK schvalují účetní závěrku za rok 2021 bez 

výhrad. 

 

3) Projektový manažer DSO MR Kozákov 

Na základě přijatých žádostí, které přišly na výběrové řízení na pozici „Projektový 

manažer DSO MR Kozákov“ se zástupci mikroregionu rozhodli zájemce pozvat na 

pohovor, který se bude konat dne 21.6. v 9 hod. v budově Mě U Semily. 

 

USNESENÍ č.6 /2022 

Zástupci DSO Mikroregion Kozákov souhlasí s termínem pohovoru dne 21.6. v 9 hod. 

 



 

4) Projednání pořízení solární multifunkční nabíjecí stanice  

Členové DSO Mikroregionu Kozákov se dohodli na pořízení solární nabíjecí stanice. 

Nabíjecí stanice umožní dobití až 4 kol a její součástí budou také 3 uzamykatelné 

boxy na nabití mobilních telefonů. Na základě dohody z předchozího jednání 

mikroregionu, paní Peštová s paní Markovou z KČT vytipovaly místa, kde by se 

mohla nabíjecí stanice instalovat. Náklady spojené s pořízením stanice se budou hradit 

z rozpočtu DSO Mikroregionu Kozákov a zároveň bude podána žádost o dotaci. 

 

USNESENÍ č.7/2022: Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov jednomyslně schválili 

pořízení solární multifunkční nabíjecí stanice. 

 

5) Schválení rozpočtového opatření 

Zástupci DSO Mikroregionu Kozákov jednomyslně schválili rozpočtové opatření. 

 

USNESENÍ č. 8/2022: Zástupci DSO Mikroregion Kozákov schvalují rozpočtové 

opatření č. 2/2022, kterým se výdaje se zvyšují o 268.000, - Kč. Zvýšený schodek ve 

výši 268.000, - Kč bude kryt financováním – použitím prostředků z minulých období. 

 

 

 

V Semilech 16.6.2022     Zapsala: Radka Špidlenová 

 

 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Obec Chuchelna  Město Semily   Obec Záhoří 

 

 

 

 

 

 

 


