
USNESENÍ 
z 54. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 10. 4. 2007 v Kosticích 
 

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

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  informace místostarostky Adámkové o možné spolupráci 
s městem Břeclav (společné propagaci, tvorbě společných propagačních materiálů a 
turistických produktů, vzájemném propojení internetových stránek odkazy) 

   H: 10-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bere na vědomí  informace o možných opatřeních vedoucí ke zvýšení 
ochranné funkce řeky Kyjovky před povodněmi a souhlasí se spojením sil, projevením 
podpory při jednání s nadřízenými orgány a vodoprávními úřady.  H: 10-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů bere na vědomí informace o možné spolupráci s folkloristy a NÚLK 
Strážnice. Zástupci NÚLK budou opětovně pozváni k účasti na příští poradě.  
T: příští porada 
Z: Kaufová, Ing. Kreml  H: 10-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí informace o nabídce České pojišťovny a.s., informace o 
finanční správě dotačních plateb. H: 10-0-0 

Usnesení č. 6  
Rada starostů ukládá Ing. Smetanovi a Ing. Kremlovi zkontaktovat auditora svazku. Zjistit, 
zda a jakým způsobem je možné delegovat pravomoc schvalování rozpočtových opatření na 
RSRP. Tento návrh bude znovu projednán a následně předložen členské schůzi ke schválení. 
T: příští porada 
Z: Ing. Kreml, Ing. Smetana 

  H: 10-0-0 

Usnesení č. 7  
Rada starostů bere na vědomí informace uvedené v bodě č.7. 
               H:10-0-0 

Usnesení č. 8 a 
Rada starostů bere na vědomí informace cyklistickým výletem starostů, který se uskuteční 
dne 20.4.2007. 

H: 10-0-0 



 
 
Usnesení č. 8  b 
Rada starostů schvaluje navýšení platu a postup do vyššího platového stupně sl. Kaufové 
s platností od 1. dubna 2007.            H: 10-0-0 

 
 

 

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


	Usnesení č. 1  
	Usnesení č. 2  
	Usnesení č. 3  
	Usnesení č. 4  
	Usnesení č. 5  
	Usnesení č. 6  
	Usnesení č. 7  
	Usnesení č. 8 a 
	 
	 
	Usnesení č. 8  b 
	 
	 



