
USNESENÍ 
ze 60. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 9. 10. 2007 v Hruškách 

 
Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje znění programu zasedání RSRP bez připomínek. 
                H: 12-0-0 

Usnesení č. 2 a 
Rada starostů bere na vědomí informace o plnění usnesení z minulého zasedání a informace 
Ing. Kremla z jednání s RAZ Záhorí, Ing. Arch. Sládečkem. Jakmile bude definováno přesné 
místo výstavby rozhledny, dle návrhů architekta, budou zahájena jednání s jednotlivými 
vlastníky pozemků o odkoupení pozemků.  
   H: 12-0-0 

Usnesení č. 2  
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: 12-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bere na vědomí informace o kontrole projektu „Systém orientačního značení 
RP“, na základě dokladů, bude prověřena fakturovaná položka „doprava“.  
T: bezodkladně  
Z: Ing. Smetana             H: 12-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů bere na vědomí informace o financování regionálních projektů. Manažer 
vypracuje „klíč“ pro optimálnější podílnictví na financování regionálních projektů. Tento 
„klíč“ rozešle starostům.  
T: bezodkladně  
Z: J. Smetana             H: 12-0-0 
 
Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí informace z jednání starostů na Krajském úřadu 
Jihomoravského kraje. Starostové vyčkají zápisu z jednání na krajském úřadu. Domluví se s 
partnery, vyjádří své připomínky, nadále trvají na vyčistění Kyjovky.  
T: příští jednání  
Z: Ing. Kreml              H:11-0-0 
 
Usnesení č. 6  
Rada starostů bere na vědomí informace ke smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci. 

  H: 11-0-0 
 

Usnesení č. 7 a 
Rada starostů schvaluje IV. ročník „Přehlídky dětských folklorních souborů“ v Týnci.  

H: 9 - 1 Jansa – 1 Kašík  



Usnesení č. 7 b 
Rada starostů schvaluje příspěvek ve výši 20.000,- Kč na provoz periodika Malovaný kraj. 
Malovaný kraj bude zasílat obcím po jednom aktuálním výtisku. Tato částka bude součástí 
návrhu rozpočtu RP na rok 2008.  

H: 10 -1 Buzrla – 0  
Usnesení č. 7 c 
Rada starostů schvaluje uzavřít smlouvu mezi Regionem Podluží a Rádiem Dyje o mediálním  
partnerství.           H: 11 -0 – 0  
 

 

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