
Zápis RSMP č.01 
kompletní usnesení z 17.12.2002 v Hruškách 

 
 

Usnesení č. 1  
Rada starostů RP s c h v a l u j e  program 1. zasedání rady starostů MP  

 

Usnesení č. 2  
Rada  s c h v a l u j e   návrhy zástupců do a.s. Hantály V.P. s tímto závěrem: 

- do představenstva a.s. Hantály Velké Pavlovice bude i nadále navržen pan Tomáš 
Polach. 

- jako člen dozorčí rady a.s. Hantály Velké Pavlovice bude navržen starost Tvrdonic 
Zdeněk Tesařík. 

Zástupci do VaK Břeclav budou zvoleni až před konáním Valné hromady této společnosti. 
VaK Břeclav zatím konání Valné hromady neplánuje. 
 

Usnesení č. 3  
Rada  bere na vědomí  zprávu Františka Tichého o situaci v MP za uplynulé období. Plán 
práce na rok 2003 bude doplněn na schůzi v Dolních Bojanovicích. 
 

Usnesení č. 4  
Rada schvaluje uskutečnění veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 ve dnech 9. až 
12.ledna 200, který proběhne v areálu BVV a.s. Brno. Na tomto veletrhu se bude MP 
prezentovat ve společné expozici s regionem Slovácko. Starostové obcí se dohodli na 
způsobu, jak budou osobně zastupovat MP na veletrhu v jednotlivé dny. Každý den se 
veletrhu zúčastní dva starostové (následně bylo dohodnuto: čtvrtek 9.1. – Tichý, Tesařík,  
pátek 10.1. – Buzrla, Ing. Purmenský, sobota 11.1. -  Hrnčíř, Mgr. Zoubková, neděle 12.1. – 
JUDr. Bradávková, Ing. Krutáková, Tichý). Dále byl projednán způsob přípravy propagačních 
materiálů, které budou ze všech obcí shromážděny v prvním týdnu nového roku na Obecním 
úřadě v Hruškách. 
 

Usnesení č. 5  
Rada schvaluje  nový způsob ověřování účetní závěrky MP. Starostové navrhli, aby při 
auditu účetní závěrky spolupracoval soukromý auditor, který již několik let ověřuje ÚZ města 
Lanžhot. Starosta František Tichý krátce připomněl nové plánované změny spojené 
s ukazatelem dluhové služby obcí. 
 

Usnesení č. 6  
Rada u k l á d á  starostovi obce Hrušky panu Františku Tichému připravit pozvánku na 
členskou schůzi MP, včetně zaslání účetní uzávěrky. 


