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Usnesení č. 1 a 
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.               H: 11-0-0 

Usnesení č. 1 b 
Rada starostů bere na vědomí informace Ing. Stanka a Ing. Raclavského o možné účasti na 
přeshraničním česko-slovenském projektu. Do 14-ti dnů sdělí starostové odpovědi, zda mají zájem 
na projektu participovat.              H: 11-0-0 

Usnesení č. 1 c 
Rada starostů bere na vědomí informace zástupkyň Zemské vlády Dolního Rakouska k účasti na 
přeshraničním projektu „Výuka jazyků sousedů ve školkách hravým způsobem“ a ukládá  
asistentce kontaktovat s podklady k projektu jednotlivá zařízení v regionu, v případě zájmů 
ředitelek a ředitelů uspořádat setkání s pí. Homerovou a osobním představením projektu. 
                H: 11-0-0 

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí žádost o příspěvek ve výši 30.000,-Kč na vydávání periodika 
Malovaný kraj. Na příštím jednáním bude předložen přehled nákladů, předplatitelů, pozván 
zástupce periodika k osobnímu projednání žádosti.                      H: 11-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů schvaluje rozpočtové opatření č. IV/2008, kterým se rozpočtové příjmy navyšují o 
255.000,- Kč na 3.260.200,- Kč, výdaje navyšují o 255.000,- Kč na konečných 1.293.300,- Kč. 
                   H: 11-0-0 

Usnesení č. 4  
Rada starostů bere na vědomí termín a místo konání dalšího ročníku plesu Regionu Podluží, 
který se uskuteční v pátek 6. března 2009 na sokolovně v Lužicích. Předtančení žáci Základní školy 
Lužice. Hrát bude DH Legrúti, jako náhradníci byli vybráni Bojané a Skaličané.  H: 10-0-0 

Usnesení č. 5 
Rada starostů schvaluje návrh smlouvy na zpracování stavební dokumentace pro rekonstrukci 
víceúčelové komunikace – cyklotrasy Hrušky – Ladná se zpracovatelem AGROPROJEKT PSO 
s.r.o., Brno za smluvní cenu 351.645,- Kč.              H:10-0-0 

Usnesení č. 6 
Rada starostů bere na vědomí informace o výjezdním zasedání a školení starostů, dále informaci 
místostarosty Rampáčka o přípravách setkání zástupců Charty evropských obcí, a souhlasí  
s vyjádřením písemné podpory kandidátům z řad starostů Regionu Podluží do krajských voleb. 
                H:10-0-0 

 
 
 
 
 

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


