
Zápis  a usnesení ze schůze Mikroregionu Pojizeří. 
V Benešově u Semil  dne 24.dubna 2007 

 Přítomni :  Benešov u Semil – D.Lampa ,     Bozkov–K.Čermák,       
Stružinec – M.Hásek                                                      Slaná - V.Schovánek     Košťálov – L.Cincibusová 

     Bystrá nad Jizerou – L.Hadincová  Jesenný - P.Hlůže Bělá -  V.Svoboda                         Roztoky – M.Babec  
Roprachtice –   Ing.T.Franc  

Omluveni : Příkrý – L.Novák                             Libštát – Z.Lhota                      Háje nad Jizerou – J.Křapka 
  
Hosté :  H.Havlíčková ,  Ing.J.Lukeš,   

1. Schůzi zahájil a přítomné přivítal  starosta MR  Starosta seznámil přítomné s projektem „Rozvoj partnerství mikroregionů Krkonoš a 
Podkrkonoší aneb „Ukaž co umíš, sousede“, ke kterému  jsme se připojili. Na schůzi v Jilemnici, které se zúčastnil bylo dohodnuto, že den našeho MR bude 19.července 
od 17,00 do 22,00 hodin. Projednat případnou účast se pokusí zajistit: 

• Bozkov  kouzelnice Luxová, místní taneční skupina kankánu 
• Benešov  Semilskou 12, mažoretky  
• Košťálov  Táboranku, Kamilu-čaje a bylinky 
• Slaná   košíkář Mejsnar 
• Bělá   Coufal- brusič kamenů 
• pí.Mojžíšová  Křapka-Elektrolux 

2. Mikroregion uhradí případným účastníkům cestovné a základní honorář 
3. Případní zájemci o vystoupení v Jilemnici musí dodat svoji prezentaci pro místního moderátora. 
4. Dle informace p.Lukeše není trasa cyklotrasy Jizera ještě konečná 5. Pan Lukeš projednal se zástupci projekt osazování informačních tabulí. 

Požádal obce o zajištění : 
• Smluv o pronájmu 
• Snímku z katastrální mapy 
• Zajištění montáže 

6. Paní Havlíčková informovala o jednáních v době od poslední schůzky 7. Dotační titul č.6- poradenství -  MR dostane 52 tis. dotace a vlastní podíl bude 
57.tis. 8. Dotační titul č. 7 – VO –   Dotace na obec  = 15.300,-Kč 

Podíl obce  =   6.700,-Kč Celkem     22.000,-Kč 
9. Až bude podepsána smlouva s krajem, obce zašlou smlouvy s MR 10. Tajemník dostal mandát jednat s obcemi na jablonecku o případné spolupráci 

jak s MR, tak s MAS. 11. Nové telefonní číslo na pana Lukeše, nyní zaměstnance Sdružení Český ráj v Turnově je : 739 611 493 
12. Rozhodnuto příští schůzku uskutečnit v prvé polovině května. Její termín bude 

včas oznámen.  13. Schůzi ukončil starosta MR.  
*****************************************************************  

 zapsal K.Čermák 


