
Zápis RSMP č. 03 
kompletní usnesení ze zasedání dne 4.2.2003 v Moravské Nové Vsi 

 
Usnesení č. 1  
Rada starostů s c h v a l u j e  program 3. zasedání rady starostů MP  

Usnesení č. 2  
Rada starostů  s c h v a l u j e  rozpočtové položky pro rok 2003 a příspěvku 8 000,- Kč na prezentaci 
na veletrhu Regiontour 2003 

Usnesení č. 3  
Rada starostů schvaluje vytvoření podpisového práva k disponování s účtem Mikroregionu pro 
pana Tichého – předseda Mikroregionu, paní Ing. Krutákovou – místopředsedkyně Mikroregionu a 
paní Polínkovou – účetní. Paní Polínková  bude mít limit hmotné odpovědnosti 20 000,-Kč. 

Usnesení č. 4  
Rada starostů bere na vědomí oznámení o dosavadním stavu spolupráce v oblasti internetu a 
internetové prezentace. 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí  připomínku, že podle zjištění starosty Dolních Bojanovic je 
doména podluzi.cz registrována na majitele firmy NDC pana Válka, a že tudíž není majetkem 
Mikroregionu Podluží. Rada starostů pověřila pana Tichého zjištěním, zda existuje nějaká smlouva 
s firmou NDC a jestliže ne, pokusí se pan Tichý zajistit převod domény do vlastnictví Mikroregionu 
Podluží. Dále s panem Válkem dohodne do doby podpisu nové smlouvy možnost aktualizovat 
vlastní údaje jednotlivým obcím. 

Usnesení č. 6  
Rada starostů bere na vědomí informace o stavu technického vybavení, existenci či neexistenci 
vlastních internetových stránek a způsobu připojení jednotlivých obcí. 

Usnesení č. 7  
Rada starostů schvaluje  jednotný způsob prezentace MP na internetu, tedy že internetové stránky 
MP budou obsahovat jen informace z Mikroregionu, a dále odkazy na stránky jednotlivých obcí, 
kde budou obce poskytovat podrobné informace dle vlastního uvážení. 

Usnesení č. 8  
Rada starostů schvaluje  společný postup při zajištění realizace propojení jednotlivých obcí MP 
s využitím bezdrátové technologie. Pro zajištění nabídek na technologické řešení a jejich následné 
posouzení byla vytvořena čtyřčlenná komise ve složení: Ing. Purmenský, Ing. Vaněk, Ing. Smetana, 
pan Bureš. Tato komise vytvoří nabídku pro soukromé subjekty podnikající v oboru bezdrátového 
připojení k internetu a na jejich základě doporučí radě starostů MP nejvhodnější kandidáty. Tento 
závěr nijak nezavazuje obce které již mají vlastní bezdrátové připojení.  

Usnesení č. 9  
Rada starostů bere na vědomí  dohodu obcí Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Kostice, 
Moravský Žižkov, Týnec a Prušánky, které ještě nemají vlastní stránky nebo je hodlají přebudovat 
se dohodly na společném postupu při zajištění jejich tvorby. Výroba stránek pro jednotlivé obce 
bude zadána jako jednotný celek. 


