
USNESENÍ 
z 58. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží dne 7. 8. 2007 v Kosticích 

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

    H: 12-0-0  

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  informace pí. Zedníčkové, o možnostech 3 D vizualizace 
regionu, a zároveň ukládá  manažerovi poskytnout firmě GEODIS, spol. s r.o., základní 
informace pro předložení nabídky. 
T: do příští porady 
Z: manažer.   H: 12-0-0 

Usnesení č. 3 a 
Rada starostů bere na vědomí  informace o chystané schůzce dne 4.9.2007 předsedy a 
místopředsedy s arch. Sládečkem. Rada vyčká na výsledky této schůzky, pak projedná další 
postup.   H: 12-0-0 

Usnesení č. 3 b 
Rada starostů ukládá  manažerovi prověřit na krajském úřadě JmK, zda je možné využít 
dotaci na projektovou dokumentaci pro pořízení stavební dokumentace a dotační žádosti. Dále 
rada starostů schvaluje  zadat zpracování zjednodušených studií proveditelnosti k projektům 
„Výstavba regionální rozhledny na Podluží“ (25.000,- Kč) a „Galerie vín Regionu Podluží“ 
(25.000,- Kč) pomocí objednávky Ing. Josefu Smetanovi. 
Z:Ing. Smetana, Kreml   H: 12-0-0 
        
Usnesení č. 4  
Rada starostů schválila  znění projektového zásobníku. Starosta Juračka informuje o 
možnosti sdružení prostředků a sil při realizaci velkých ekologických projektů. 
Z: Juračka               H:11-0- 1 Jansa 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí  informace o MAS Dolní Morava. H: 12-0-0 

Usnesení č. 6 a 
Rada starostů bere na vědomí  informace vyplývající z bodu č. 6 Různé. Kontakt na 
fotografa Haladyho bude rozeslán asistentkou.      
T: do příští porady 
 Z: Polachová H: 12-0-0 

Usnesení č. 6 b 
Rada starostů jmenuje do správní rady Biosférické rezervace Dolní Morava p. Františka 
Hrnčíře, starostu města Lanžhot.  
 H:10-0-1 Hrnčíř 

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