
USNESENÍ 
z 63. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne 8. 1. 2008 v Moravské Nové Vsi 

 
Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje znění programu zasedání RSRP bez připomínek.   
                H: 13-0-0 

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  informace o plnění usnesení z minulého zasedání.  

     H: 13-0-0  

Usnesení č. 8 a 
Rada starostů ukládá manažerovi rozeslat na obce vypracované pasporty orientačního 
značení. Rada starostů schvaluje navýšení podílu obcí na realizaci projektu o částky uvedené 
v návrhu v celkové souhrnné výši 78.500,- Kč. 
T: bezodkladně 
Z: Manažer RP              H: 13-0-0 

Usnesení č. 3 b 
Rada starostů ukládá p. Gibalovi a manažerovi RP kontaktovat bezodkladně stavební odbor 
MěÚ Břeclav pro obnovení stavebního řízení pro odpočívadlo a informační místo v Moravské 
Nové Vsi.  
T: bezodkladně  
Z: O. Gibala, manažer RP            H: 13-0-0 

Usnesení č. 3 c 
Rada starostů ukládá manažerovi zajistit oficiální vyjádření krajského úřadu k uzavření 
mandátní smlouvy mezi RP a manažerem RP. Smluvní vztah nesmí vyvolat střet zájmů.  
T: bezodkladně  
Z: Manažer RP             H:13-0-0 

Usnesení č. 3 d 
Rada starostů ukládá jednotlivým členům, že na příští zasedání rady tito připraví návrhy 
úseků možných cyklotras ve svých katastrech, vhodných k postupnému řešení a úpravám.  
Z: členové rady            H:13-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů bere na vědomí informace o přípravě veletrhu a plesu RP.  
  H: 13-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí informace o přípravě přehlídky mužských sborů v Lužicích 
dne 10. 5. 2008. 
 H: 13-0-0 

Usnesení č. 6  
Rada starostů bere na vědomí informace o přípravných pracích nutných k realizaci projektu 
regionální rozhledny. 
 H: 13-0-0 

Usnesení č. 7  
Rada starostů schvaluje termín a místo konání členské schůze. Členská schůze proběhne dne 
12. 2. 2008 v 17.00 hod. v KD v Týnci.        H: 13-0-0 



 
Usnesení č. 8  
Rada starostů bere na vědomí informace k připravovanému rozpočtu a návrh rozpočtového 
provizoria svazku obcí na rok 2008. 

   H: 13-0-0 

Usnesení č. 9  
Rada starostů bere na vědomí informace vyplývající z diskuze.  

   H:13-0-0 

 
 

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


