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Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  
               H: 13-0-0 

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  informace manažera J. Grombíře z Nadace Partnerství 
k trase mezinárodního cyklo-koridoru po hrázi řeky Moravy. Starostové nadále souhlasí 
s navrženou trasou po hrázi řeky. 
  H: 13-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bera na vědomí připomínky starostů k vedení místních cyklotras. Tyto 
trasy budou zakresleny starosty do mapy v nejbližších dnech, nejpozději na příští Radě 
starostů. 
  H: 13-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů schvaluje trasu cyklistického výletu „Otvírání jara na Podluží“ se startem 
v 8:30 v Lužicích, ukončením v 15:00 v Moravské Nové Vsi. Trasa povede přes obce Dolní 
Bojanovice, Starý a Nový Poddvorov, Prušánky – Nechory, Josefov.  
T: bezodkladně 
Z: Ing. Kreml, Ing. Smetana, asistentka 
  H: 13-0-0 
Usnesení č. 5  
Rada starostů neschvaluje navrženou smlouvu k monitoringu komárů. Smlouva bude 
upravena dle připomínek starostů, rozeslána znovu a předložena k opětovnému schválení na 
příští radě. Obce sdělí p. Šebestovi kontaktní osobu pro další jednání . 
T: bezodkladně 
Z: Ing. Smetana, p. Juračka            H: 13-0-0 
 
Usnesení č. 6 a 
Rada starostů neschvaluje navrženou smlouvu o poskytování ekonomických služeb Ing. 
Josefem Smetanou. Smlouva bude upravena dle připomínek starostů a JUDr. Bradávkové, 
rozeslána znovu a předložena k opětovnému schválení na příští radě. Rovněž bude znovu 
rozeslán návrh mandátní smlouvy manažera, k připomínkování a ke schválení bude 
předloženo na příští radě.  
T: bezodkladně 
Z: Ing. Smetana              H: 13-0-0 
 
Usnesení č. 6 b 
Rada starostů bere na vědomí  informace o připravované směně pozemků pro výstavbu 
regionální rozhledny. Bude zahájeno jednání o územním a stavebním řízení pro potřeby 
předložení projektu do dotační výzvy. Pokud nebude stavební povolení vydáno, bude 
požádáno do další výzvy. 
T: průběžně 
Z: Ing. Kreml               H: 13-0-0 



 
Usnesení č. 6 c 
Rada starostů bere na vědomí  informace o dopisu pro představenstvo společnosti Povodí 
Moravy, v němž jsou vyjádřeny připomínky dotčených starostů vč. odborného stanoviska ze 
strany povodňové komise města Hodonína. Tento dopis bude zaslán na vědomí hejtmanovi  
Jihomoravského kraje nejpozději do příští rady. 
Z: Ing. Kreml               H: 13-0-0 
 
Usnesení č. 6 d 
Rada starostů schvaluje předložení projektu "Turistický průvodce Podlužím a 
Hodonínskem" do 1. výzvy Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.2 - Rozvoj 
služeb v cestovním ruchu a schvaluje financování celé realizace projektu pomocí 
bankovního úvěru ve výši 2,5 mil. Kč a prohlašuje, že úvěrová smlouva bude projednána 
Členskou schůzí na svém nejbližším zasedání.    
Z: Ing. Smetana              H: 13-0-0 
 
Usnesení č. 6 e 
Rada starostů  bere na vědomí  informace vyplývající s následující diskuze.       H: 13-0-0 

 

V Lanžhotě dne 26.2.2008 zapsala Polachová Martina, DiS.  
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