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Usnesení č. 1 
Rada starostů schvaluje znění programu zasedání RSRP bez připomínek.   

H: 12-0-0 

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

H: 12-0-0 

Usnesení č. 3 a 
Rada starostů ukládá manažerovi projednat nákup mapových podkladů s manažerkou 
Mikroregionu Hodonínsko k vzájemnému porovnání cenových nabídek. Manažer informuje 
starosty na příští radě o výsledku jednání. 
T: bezodkladně 
Z: Ing. Smetana H: 12-0-0 

Usnesení č. 3 b 
Rada starostů bere na vědomí informace o vyúčtování regionálních projektů. 
 H: 12-0-0 

Usnesení č. 3 c 
Rada starostů schvaluje termín mimořádného jednání v Lužicích, dne 26.2. v 9:00 na 
tabačárně. Tohoto setkání se zúčastní zástupci Nadace Partnerství. Starostové projednají 
v obecních radách do 14-dnů připomínky k možným trasám koridoru, ohledně rozvoje 
cykloturistiky a mezinárodního cyklokoridoru, o výsledku informují na jednání v Lužicích.
 H: 12-0-0 

Usnesení č. 3 d 
Rada starostů bere na vědomí návrh mandátní smlouvy manažera. Tato smlouva bude 
manažerem rozeslána. Rada stanovuje termín konání revizní komise na pátek 8.2.2008 
v 10:00 ve Tvrdonicích. H: 12-0-0 

Usnesení č. 4 
Rada starostů bere na vědomí informace o monitoringu komárů a jeho možném 
financování. H: 12-0-0 

Usnesení č. 5 
Rada starostů schvaluje navrženou úpravu stanov. Tato úprava bude starostům rozeslána a 
předložena na členské schůzi             H: 12-0-0 

Usnesení č. 6 a 
Rada starostů schvaluje plán činností na rok 2008 a bere na vědomí připomínky 
starosty Vlastimila Jansy k plánu činností na rok 2008.       H: 11-0-0 

Usnesení č. 6 b 
Rada starostů schvaluje  opětovné vydání regionálního kalendáře na rok 2009. 
Shromažďování obrazových podkladů asistentkou bude započato v nejbližších dnech. 

H: 11-0-0 



Usnesení č. 6 c 
Rada starostů schvaluje  předložení žádosti o financování projektu „Turistický průvodce 
Podlužím a Hodonínskem“ do výzvy Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod, 
opatření 2.2. Projekt bude realizován ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko. 
Zpracovatelem žádosti o dotaci bude Ing. Josef Smetana, předpokládaná smluvní cena 40 tis. 
Kč. Bude uzavřena objednávka.            H: 11-0-0 

Usnesení č. 7 
Rada starostů bere na vědomí  nabídku DVD prezentací a ukládá asistence předložit na 
březnové radě bližší informace k nabídce firmy Slovak Trekker. 
T: březnová rada 
Z: asistentka      H: 11-0-0 

Usnesení č. 8 a 
Rada starostů pověřuje garancí nad nesoutěžním ročníkem IV. přehlídky dětských souborů 
Podluží Mgr. Hanu Zoubkovou, starostku Týnce.       H: 11-0-0 

Usnesení č. 8 b 
Rada starostů bere na vědomí nabídky firem Geodis a Geometra. Starosta Juračka se spojí 
s pracovníky fi. Geodis pro aktualizaci předložené nabídky a jejích přesných parametrů.  
       H: 11-0-0 

Usnesení č. 8 c 
Rada starostů bere na vědomí informace o průběhu a nákladech prezentace na veletrzích 
Regiontour a Slovakiatour.        

H: 11-0-0 

Usnesení č. 9 
Rada starostů bere na vědomí informace o chystaném dotisku cykloturistické mapy, 
vyúčtování plesu RP.               

H:11-0-0 
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