
USNESENÍUSNESENÍ  

z  82.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 82. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  12.  5.  2009  v  Josefovědne 12. 5. 2009 v Josefově  
 
 

 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. 3a 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera Smetany o přijetí dvou projektů z PRV 
JmK k financování, dále informace o schválení příspěvku z JmK ve výši 20. tis na Přehlídku 
dětských folklorních souborů.          H: 12-0-0 

 Usnesení č. 3b 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera Smetany o potvrzení dohody mezi 
Regionem Podluží a Mikroregionem Hodonínsko. Smlouvu je možné podepsat, nezazněly 
k ní připomínky.              H: 12-0-0 

 Usnesení č. 3c 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera Smetany o dotaci ve výši 80 tis. Kč na 
aktualizaci Strategie rozvoje. Na základě zjištěných nabídek rada starostů schvaluje  
uzavření Smlouvy o dílo č. 2009-02 s MAS Dolní Morava, o.s. na práce spojené 
s provedením aktualizace ve výši 160 tis. Kč a pověřuje k podpisu předsedu svazku obcí. 
Datum počátku realizace prací je stanoven od 1.6.2009         H: 12-0-0 

 Usnesení č. 3d 
Rada starostů ukládá  manažerovi rozeslat přehledové seznamy jednotlivého informačního 
značení k provedení  kontroly.             H: 12-0-0  

 Usnesení č. 4 
Rada starostů schvaluje přistoupení Regionu Podluží mezi členy Regionu Slovácko se 
sídlem v Hodoníně.               H: 12-0-0 

 Usnesení č. 5 
Rada starostů schvaluje  dodatek ke smlouvě o dílo č. 2008-05, jehož účastníkem je 
Malovaný kraj. Tímto dodatkem se prodlužuje doba realizace turistického průvodce, zejména 
sběru nezbytných podkladů. Dále rada schvaluje  termín členské schůze na 23.6. v 18:00 
hodin v Lanžhotě                        H: 12-0-0 

 Usnesení č. 6a 
Rada starostů bere na vědomí informace k návrhu střednědobého investičního úvěru 
České spořitelny. Rada starostů schvaluje  uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou 
a.s., ve výši úvěrové částky 6,9 mil. Kč a poskytnutí v ní uvedeného zajištění. Smlouva bude 
podepsána po předložení ze strany věřitele.          H: 12-0-0 

 Usnesení č. 6b 
Rada starostů bere na vědomí informace k návrhu memoranda s MND a.s. Manažer ve 
spolupráci se JUDr. Bradávkovou definují podmínky za Region Podluží, konečné znění bude 
starostům rozesláno k připomínkování. Po zapracování připomínek bude zasláno MND a.s.
                   H: 12-0-0 



 Usnesení č. 6c 
Rada starostů schvaluje výběrovou komisi ve sloužení složení Nosek, Kreml, Kašík, Ilčík, 
Fatěna                   H: 12-0-0 

Usnesení č. 7 
Rada starostů bere na vědomí o připravované soutěžní přehlídce dětských verbuňkářů, 
závodu na kolečkových bruslích, informace z jednání se zástupci ochrany přírody a krajiny, 
připravované členské schůzi MAS Dolní Morava. 

      H:12-0-0 
 
 
 
 
 
 

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