
USNESENÍ 
z 57. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží dne 17. 7. 2007 v Lužicích 

 

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

    H: 11-0-0  
Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  informace p. Grombíře o vyhodnocení cyklistickém výletu 
a novém knižním průvodci.   H: 11-0-0 

Usnesení č. 3 a 
Rada starostů ukládá  Ing. Kremlovi kontaktovat se specializovaným projektantem, zajistit 
vytvoření studie, vytvoření koncepčního materiálu k předložení na příštím jednání s ředitelem 
MND a.s.          
T: příští porada  
Z: Ing. Kreml    H: 11-0-0 

 
Usnesení č. 3 b 
Rada starostů bere na vědomí  doporučení auditora o provádění spolufinancování a 
členských příspěvků formou „Výzvy k platbě“ s odkazem na platné usnesení.   H: 11-0-0 
        
Usnesení č. 4  
Rada starostů ukládá vedení regionu specifikovat jednotlivé okruhy činnosti svazku obcí. 
T: do příští porady: 
Z: Ing. Kreml, Fr. Hrnčíř, Ing. Smetana            H: 11-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí informace Ing. Hubačky. Přehled hospodaření a číslo na 
horkou linku bude rozeslán. H: 11-0-0 

Usnesení č. 6 a 
Rada starostů schvaluje  rozpočtové opatření č.I/2007 k 30.6.2007, kterým se zvyšují příjmy 
o 268.600,- Kč, výdaje o 211.400,-Kč a snižuje financování o 57.200,- Kč.  
 H: 11-0-0 

Usnesení č. 6 b 
Rada starostů bere na vědomí informace o osazování orientačního a informačního 
značení, uvítacích tabulí. Na příště poradě bude předložen aktuální nabídkový katalog.  
T: příští porada 
 Z:Gibala  H: 11-0-0 

Usnesení č. 7  
Rada starostů bere na vědomí informace z diskuze programu č. 7.    
 H: 11-0-0 

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