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Usnesení č. 1  

Rada starostů  schvaluje doplněný program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  
               H: 12-0-0 

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.  
  H: 12-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bera na vědomí případné členství RP v divizi Regionu Slovácko, z.s.p.o. Na 
příští radu bude pozván p. M. Švagerka, ředitel OHK Hodonín, aby blíže vysvětlil povinnosti 
a práva vyplývající ze vstupu. 
T: příští rada 
Z: manažer               H: 12-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů bere na vědomí informace o připravovaném cyklovýletu „Otvírání jara na 
Podluží“. Management znovu připomene akci místním tiskovým a rozhlasový médiím. 
T: bezodkladně 
Z: Ing. Smetana, asistentka, předseda, p. Juračka          H: 12-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí návrh předsedy na oslovení místních kameramanů, za 
účelem dokumentace dění v obcích a Regionu Podluží.  
T: příští rada 
Z: asistentka, manažer   H: 12-0-0 

Usnesení č. 6 
Rada starostů bere na vědomí informace pí. Zlatuše Maděřičové o připravovaném návrhu 
projektu komunitní nadace. Bližší specifikaci projektu pí. Maděřičová rozešle přímo obcím.  
T: bezodkladně 
Z: pí. Maděřičová                       H: 12-0-0 

Usnesení č. 7  
Rada starostů schvaluje rozpočtové opatření č. I/2008, kterým se navyšují rozpočtové 
příjmy o 1.227.000,- Kč na 2.372.200,- Kč a navyšují rozpočtové výdaje o 26.600,- Kč na 
799.000,- Kč. 

            H: 12-0-0 

Usnesení č. 8 
Rada starostů bere na vědomí informace starosty Hrnčíře k navržení nejvhodnějšího 
kandidáta do dozorčí rady. Jména nejvhodnějších kandidátů budou navržena na příští radě. 
T: příští rada                         H: 12-0-0 



Usnesení č. 9 
Rada starostů bere na vědomí informace Ing. Jančálka na téma vodní odpadové 
hospodářství. Manažer dle pokynů starostů zpracuje 3-5 stránkový dokument, v němž budou 
základní problémy popsány a tento dokument zašle p. Jančálkovi.  
T: příští rada 
Z: manažer                         H: 12-0-0 

Usnesení č. 10 
Rada starostů bere na vědomí informace z vyplývající z diskuze. Bude natočeno 40 ks 
kopií DVD záznamu z přehlídky dětských folklorních souborů. 

H: 12-0-0 
 
 
 
 

 
 
 

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


