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Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  
               H: 10-0-0 

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.  
  H: 10-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bera na vědomí informace zástupců Národního ústavu lidové kultury ve 
Strážnice. V případě konání společenských akcí, pro potřeby souborů a slováckých krúžků 
nabízí NÚLK odborné i personální kapacity, čímž chce rovněž přispět k udržení tradiční 
lidové kultury a verbuňku.  

     H: 10-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů schvaluje místo a termín konání členské schůze, která se uskuteční v Dolních 
Bojanovicích ve čtvrtek 26. června 2008 v 19:00 hodin.  
                 H: 10-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů schvaluje rozpočtové opatření č. II/2008, kterým se navyšují rozpočtové 
příjmy o 428.900,- Kč na 2.801.100,- Kč a navyšují rozpočtové výdaje o 35.200,- Kč na 
834.200,- Kč. 
    H: 10-0-0 

Usnesení č. 6 
Rada starostů schvaluje navýšení mzdového úvazku manažera svazku obcí s účinností od 
1.6.2008 z jedné poloviny na jeden celý úvazek ve výši hrubé odměny 28.000,- Kč. Tento 
úvazek je navýšen ve spojení s realizací projektu „Turistický průvodce Podlužím a 
Hodonínskem“, na kterém bude manažer pracovat na jednu polovinu pracovního úvazku. 
                                     H: 10-0-0 

Usnesení č. 7 
Rada starostů schvaluje zajištění vedení účetnictví projektu „Turistický průvodce Podlužím 
a Hodonínskem“ formou objednávky těchto služeb u Ing. Josefa Smetany na období 16 
měsíců realizace projektu s účinností od 3.6.2008 při měsíční odměně 2.000,- Kč. 
                                     H: 10-0-0 

Usnesení č. 8 
Rada starostů schvaluje zajištění konzultačních a poradenských služeb při realizaci 
projektu souvisejících s řízením a dodržováním zásad a pravidel čerpání prostředků 
z Evropských fondů projektu „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“ formou 
objednávky těchto služeb u společnosti Communal Servis & Consulting, s.r.o. na období 16 
měsíců realizace projektu s účinností od 3.6.2008 při měsíční odměně 3.000,- Kč. 
                                     H: 10-0-0 



Usnesení č. 9 
Rada starostů bere na vědomí informace vyplývající z diskuze. Tedy o podání žádosti na 
financování regionální rozhledny do dotační výzvy Programu přeshraniční spolupráce ČR- 
SR, vracení půjček obcím ve výši 13.300,- Kč, možnosti společného řešení generelu veřejné 
zeleně, schválení prostředků na přípravu projektu cyklostezky Ladná-Hrušky a další. 
                                     H:  10-0-0 

Usnesení č. 10 
Rada starostů schvaluje jako zpracovatele aktualizace Zásobníku projektů Regionu Podluží 
v rámci „Poradenství a vzdělávání pro obce Regionu Podluží“ PRV JMK 2008, v rozsahu 
stanoveném aktuální potřebou obcí Ing. Josefa Smetanu. Předpokládaná cena 30 tis. Kč. Bude 
zaslána objednávka.                                              H:  10-0-0 

Usnesení č. 11 
Rada starostů schvaluje jako poskytovatele konzultační a poradenské činnosti dotačního 
managementu pro členské obce Regionu Podluží v rámci realizace projektu „Poradenství a 
vzdělávání pro obce Regionu Podluží“ PRV JMK 2008, Ing. Josefa Smetanu. Předpokládaná 
odměna 5 tis. Kč měsíčně. Bude zaslána objednávka.         H:  10-0-0 

 
 

 
 
 

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


