
USNESENÍUSNESENÍ  

ze  78.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíze 78. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  10.1.2009  v  Dolních  Bojanovicíchdne 10.1.2009 v Dolních Bojanovicích  

 

 

Usnesení č. 1 
Rada starostů schvaluje 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 bere na vědomí informace manažera Smetany k oznámení zařazení majetku 
RP do podrozvahové evidence, informace k možnému členství Regionu Podluží v nově 
vytvořené organizaci Region Slovácko, informace k projektu MAS Dolní Morava „Vína 
z Dolní Moravy“ a informace předsedy svazku obcí k regionální rozhledně.  
                H: 12-0-0 

Usnesení č. 4 
Rada starostů bere na vědomí informace o navržených úpravách alejí. Schvaluje 
společný projekt zaměřený na komplexní řešení krajinné zeleně na Podluží, vypracovaný 
manažerem a ve spolupráci starostů se zahradními architekty. Projekt je nutno připravit 
k podání do evropského fondu na podzim roku 2009, souběžně s tím budou řešeny dílčí 
projekty sídlištní zeleně v Lanžhotě a Tvrdonicích. Starostové konkrétní připomínky budou 
projednávat přímo s architekty. Žadatelem velkého projektu bude svazek obcí Region 
Podluží. Žadateli dílčích projektů na zeleň v Lanžhotě, Tvrdonicích budou jednotlivé obce. 
                H: 12-0-0 

Usnesení č. 5 
Rada starostů schvaluje místo konání a termín konání členské schůze – Tvrdonice, sál 
restaurace Dělnický dům v úterý 10.2.2009 v 17:00 hodin. Ukládá manažerovi rozeslat 15 
dní před konáním členské schůze rozpočet svazku obcí a pozvánku.   
                 H:12-0-0 

Usnesení č. 6 
Rada starostů bere na vědomí diskusní příspěvky, termíny turnaje v kuželkách, změnu 
termínu přehlídky dětských sborů. Manažer bude jednat s Českou spořitelnou o možném 
bankovním příslibu úvěru.  
                   H:12-0-0 

 
 
 
 

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