
USNESENÍ 
z 52. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 6. 2. 2007 v Josefově 
 
Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje  program zasedání rady starostů Regionu Podluží s vyloučením 
bodu č.2, pro omluvenou neúčast místostarosty Humlíčka z Břeclavi.  
                H: 10-0-0 

Usnesení č. 2   
Rada starostů bere na vědomí  informace starosty obce Ladná Zdeňka Juračky, o možném 
přistoupení ke svazku obcí Regionu Podluží.  

   H: 10-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů ukládá  manažerovi sdělit obci Ladná základní informace, které jsou nutné pro 
projednání přistoupení ke svazku obcí Regionu Podluží v zastupitelstvu obce.   
 H: 10-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů souhlasí  s  účastí  starosty obce Ladná na pravidelných jednáních starostů 
RP.  
  H: 10-0-0 

Usnesení č. 5  
Obec Ladná zašle  manažerovi oficiální žádost o vstup, např. formou dopisu. Po projednání v 
zastupitelstvu obce zašle  souhlasné usnesení obce Ladná o členství ve svazku obcí Regionu 
Podluží. Na základě tohoto usnesení bude moci být žádost projednána na členské schůzi 
Regionu Podluží. 
 H: 10-0-0 
Usnesení č. 6  
Rada starostů bere na vědomí informace p. Grombíře o chystaném cyklistickém výletu, o 
publikaci „Sklepní uličky Jižní Moravy“ a chystané výzvě ke grantu Greenways. 
 H: 10-0-0 
Usnesení č. 7  
Rada starostů jmenuje  jako garanta přehlídky III. regionální přehlídka DFS starostu Fr. 
Strýčka ze Starého Poddvorova. Další členové výboru jsou Mgr. Jana Ambrožová z Lužic, p. 
Zdena Šlichtová z Tvrdonic, Mgr. Miroslava Hajdová ze Starého Poddvorova, Martina 
Kaufová, DiS. jako zapisovatelka. 

  H: 10-0-0 
Usnesení č. 8  
Rada starostů ukládá  managementu svazku obcí pro připomenutí znovu rozeslat podklady 
k projektu „Život na dolním toku Moravy“, který byl podán do výzvy Interreg IIIA Česko – 
Slovensko „Fond malých projektů“ na jaře 2006.  
U tohoto projektu byla prodloužena doba realizace, byl zařazen do Plánu činností RP na rok 
2007, projekt proběhne ve dne 20. až 27. května 2007. 
               H:10-0-0 
Usnesení č. 9 
Rada starostů schvaluje  složení inventarizační komise ve složení Mgr. Jana Ambrožová, 
Ing. Eva Rajchmanová, Josef Esterka. 

H: 10-0-0 
 



Usnesení č. 10 
Rada starostů bere na vědomí zaslání zprávy o uzavření smlouvy o kontrole hospodaření se 
soukromým auditorem Ing. Kadlicem  na Krajský úřad v Brně. 

    H: 10-0-0 
Usnesení č. 11  
Rada starostů schvaluje obsah a přípravu projektů „Virtuální projektový inkubátor Regionu 
Podluží“ a „Informační místa v Regionu Podluží – 2 etapa“ do aktuální výzvy Programu 
rozvoje venkova pro rok 2007 s předpokládaným termínem podání dne 15.2.2007. 

H: 10-0-0  

Usnesení č. 12:  
Rada starostů bere na vědomí  informace o současném stavu projektu, který povede k 
umístění uvítacích cedulí v Regionu Podluží. 

      H: 10-0-0 

Usnesení č. 13:  
Rada starostů bere na vědomí  připomínku Ing. Kremla k aktualizaci stanov svazku obcí 
Regionu Podluží. 

 
 
  
 

 

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