
USNESENÍ 
z 51. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 9. 1. 2007 v Lanžhotě 
 

Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje program jednání rady starostů Regionu Podluží. 
        H:  pro 12 - proti 0 – zdržel se 0  

Usnesení č. 2  
Rada starostů doporučuje členské schůzi projednat a schválit záměr realizace výstavby 
rozhledny Regionu Podluží, v provedení ve variantě „D“. Rada ukládá  zjistit možnost 
odkoupení soukromého pozemku pro plánovanou výstavbu rozhledny.  

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 3  
Rada starostů schvaluje jednání „přípravné schůze“ v úterý 23. ledna v Lužicích v 9:00 
v budově „Tabačárny“, kde se doladí záležitosti týkající se přípravy rozpočtu a členské 
schůze. 

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 4  
Rada starostů doporučuje ke schválení členské schůzi na pozici předsedy Ing. Kremla, na 
pozici místopředsedy Františka Hrnčíře, na pozici předsedy revizní komise starostu Tesaříka, 
za členy revizní komise Hanu Zoubkovou, Františka Strýčka.  

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 5  
Rada starostů ukládá doplnit mezi body č.3 a č.4 programu členské schůze 1.2.2007 jako 
samostatný bod „Plnění rozpočtu k 31.12.2006“. 

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 6  
Rada starostů ukládá manažerovi Regionu Podluží spojit se s členy revizní komise. 
Vypracovat zprávu o činnosti svazku obcí za rok 2006, plánu činnosti v roce 2007 s akcí 
Život na dolním toku Moravy.               H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 7  
Rada starostů ukládá  pro příští zápisy z jednání užívat za bod č. 1 programu – plnění 
usnesení z minulého zasedání (splněné úkoly). 

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 8  
Rada starostů ukládá asistentce zjistit, jak dopadla žádost Ladné o partnerství a spolupráci.  

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 9  
Rada starostů souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. arch. Ondrouchem, po navržených 
opravách smlouvy na zpracování 13-ti informačních míst v členských obcích v celkové ceně 
15.000,- Kč.        H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 



Usnesení č. 10  
Rada starostů bere na vědomí informace o veletrhu Regiontour 2007 a IV. plesu Regionu 
Podluží.        H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

Usnesení č. 11  
Rada starostů schvaluje  provedení přezkumu hospodaření svazku obcí za rok 2006 pomocí 
soukromého auditora. Dále schvaluje návrh smlouvy na provedení přezkumu hospodaření 
za rok 2006 od společnosti KAMA-AUDIT s.r.o. 

H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 
 

 

 
 
 
 
……………………………..            ………………………… 
       Ing. Jaroslav Kreml                                František Hrnčíř 
      předseda svazku obcí                            místopředseda svazku obcí 
          Region Podluží                                          Region Podluží 


	H: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
	 

