
USNESENÍUSNESENÍ  

ze  81.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíze 81. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  16.4.2009  v  Lanžhotědne 16.4.2009 v Lanžhotě  
 

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 předložení projektu „Zvony 
Podluží“ k financování do česko-rakouského Fondu mikroprojektů. Manažer zjistí počet 
domácností v obcích, nabídky tiskáren předloží starostům ke schválení.  
                H: 12-0-0 

Usnesení č. 4 
Rada starostů bere na vědomí informace o získání dotace ve výši 80 tis. Kč od 
Jihomoravského kraje na aktualizaci rozvojových dokumentů svazku obcí.  
                 H: 12-0-0 

Usnesení č. 5 
Rada starostů bere na vědomí informace k připravovanému cyklovýletu, ukládá zjistit 
přesný počet účastníků.              H: 12-0-0 

Usnesení č. 6 
Rada starostů bere na vědomí informace Ing. Kytlicové týkající se činnosti zájmového 
sdružení právnických osob Regionu Slovácko se sídlem v Hodoníně.   
                H: 12-0-0 

Usnesení č. 7 
Rada starostů bere na vědomí informace k přípravě turistické rozhledny, ukládá 
manažerovi informovat slovenské partnery o dalším postupu a vypsání výběrového řízení, 
ověří u administrátora, kdy bude zaslána smlouva. 

      H:12-0-0 

Usnesení č. 8 
Rada starostů bere na vědomí informace o činnosti MAS Dolní Morava, a informace 
k přípravě členské schůze, ukládá manažerovi rozeslat na obce cenu celkovou a cenu za 
pořízení jednotlivých částí odpočívadla v obcích. 

      H:12-0-0 
 

 
 
 
 

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