
USNESENÍ 

z 53. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 6. 3. 2007 v Moravském Žižkově 

 

Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  
                H: 10-0-0 

Usnesení č. 2 a 
Rada starostů bere na vědomí  informace o plánované dotační politice EU v letech 2007-
2013. Rada starostů ukládá  vytvořit zásobník projektů, přičemž obce dodají návrhy na 
plánované projekty. 
   H: 10-0-0 

Usnesení č. 2 b 
Rada starostů schvaluje  prodloužení termínu čerpání úvěru č. 0221471439, který byl přijat 
pro zajištění financování projektu „Systém orientačního značení Regionu Podluží“ 
z 31.3.2007 na 30.6.2007, při současné změně termínu 1. splátky na 20.7.2007 a změně 
návazných termínů splatnosti úvěru. 
Rada starostů schvaluje  prodloužení termínu čerpání úvěru č. 0221469419, který byl přijat 
pro zajištění financování projektu „Vinné sklepy na Podluží“ z 30.6.2007 na 31.10.2007, při 
současné změně termínu 1. splátky na 20.11.2007 a změně návazných termínů splatnosti 
úvěru. 
   H: 10-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bere na vědomí  informace k projektu údržby a značení cyklostezek 
v regionu.  Ukládá specifikovat požadavky na aktualizaci značení, údržby a rozšíření 
cyklostezek v souladu s mapou Nadace Partnerství.  
  H: 10-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů schvaluje přípravu setkání kronikářů Regionu Podluží, organizací setkání 
pověřuje Mgr. Ambrožovou, místostarostku obce Lužice. 
  H: 10-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů ukládá JUDr. Bradávkové předložit návrh aktualizace stanov.  
  H: 10-0-0 

Usnesení č. 6 a 
Rada starostů bere na vědomí informace o připravované přehlídce mužských sborů, která 
proběhne dne 26.5.2007 v Charvátské Nové Vsi. Po této přehlídce bude domluvena schůzka 
s vedoucími sborů. 
 H: 9-0-0 
Usnesení č. 6 b 
Rada starostů bere na vědomí informace o průběhu příprav III. přehlídky dětských 
folklórních souborů z oblasti Podluží. Videozáznam z přehlídky zajistí p. Ořeský. ČT zajistí 
starosta Juračka, Televizi Slovácko zajistí Ing. Kreml. 
 H: 9-0-0 
Usnesení č. 7  
Rada starostů bere na vědomí informace uvedené v bodě 7. Rada souhlasila s presentací 
firmy, která se zabývá alternativními zdroji energií a jejich využitím. 

  H: 9-0-0 



 

Usnesení č. 8  
Rada starostů schvaluje  podání žádosti do dotačního programu "Podpora zpracování 
dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů JmK připravované na využívání 
finančních prostředků EU“.  

   H: 9-0-0 
 

Usnesení č. 9  
Rada starostů schvaluje  aktualizované znění vnitřní směrnice svazku obcí pro oblast 
účetnictví, včetně příslušných příloh. 

   H: 9-0-0 

 

 

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


