
USNESENÍ 
z 56. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 5. 6. 2007 v Novém Poddvorově 
 

Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží. 

    H: 11-0-0  

Usnesení č. 2  
Rada starostů ukládá  starostům předložit na příští poradě návrhy specifikace předmětu  
činnosti Regionu Podluží.  
T: příští porada 
Z: starostové  H: 11-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bere na vědomí  informace pí. Maděřičové a PhDr. Jankoviče. 

  H: 11-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů schvaluje , aby předseda Ing. Kreml a místopředseda Fr. Hrnčíř  při jednání s 
ředitelem MND navrhli patronaci Moravským naftovým dolům, a.s. nad Regionem Podluží. 
T: neprodleně 
Z: Ing. Kreml, p. Hrnčíř     H: 11-0-0 
        
Usnesení č. 5  
Rada starostů schvaluje uhrazení vlastních nákladů RP na spolufinancování projektu „Život 
na dolním toku Moravy“ podílem ve výši 3.500,- Kč na obec a dále schvaluje předfinancování 
podílu přiznané dotace z programu Fondu mikroprojektů InterregIIIA ČR-SK (145.455,-) 
formou bezúročné půjčky z rozpočtů obcí (s výjimkou obcí Josefov a Nový Poddvorov) a to 
ve výši 13.300,- Kč na obec, do doby zaplacení části dotace z výše uvedeného fondu.  
    H: 11-0-0 

Usnesení č. 6  
Rada starostů bere na vědomí informace uvedené v bodě č. 6, o dokončení projektu 
„Systém orientačního značení Regionu Podluží“.  
 H: 11-0-0 

Usnesení č. 7  
Rada starostů schvaluje návrh programu, termín a místo konání členské  schůze, která 
proběhne ve středu 27.6. v 17:00 v tělocvičně ZŠ Hrušky.   

 H: 11-0-0 

Usnesení č. 8  
Rada starostů bere na vědomí informace uvedené v bodě č. 8 – Různé.   
 H: 11-0-0 

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