
USNESENÍUSNESENÍ  

z  86.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 86. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne    8.  9.  2009  v  Týncidne 8. 9. 2009 v Týnci  
 
 
 
 

 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 schvaluje návrh dohody s jednotlivými obcemi upravený o ustanovení 
odstavce č.3, v němž se uvádí, že tuto dohodu musí schválit rada obce, není-li rada, pak 
zastupitelstvo obce. Rovněž bude v této dohodě uvedena doba platnosti. Manažer rozešle 
inventář značení, upravený text dohody na jednotlivé obce bezodkladně.   
                   H: 12-0-0 

Usnesení č. 3b 
Rada starostů bere na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s firmou 
Kovostavby Trade s.r.o. k výstavbě regionální rozhledny. Starostové souhlasí se změnou 
provedení informačních panelů pro rozhlednu za předpokladu, že možnost navýšení 
finančních prostředků bude projednáno s příslušným administrátorem fondu a bude moci být 
uplatněna                    H: 12-0-0 

Usnesení č. 3c 
Rada starostů bere na vědomí informace k připravovanému prvnímu vydání  regionálního 
zpravodaje, k distribuci materiálů Turistického průvodce Podlužím a Hodonínskem, dále k 
připravovanému výjezdnímu zasedání „Pro zkušenosti za hranice regionů II.“, které je 
spolufinancováno POV MMR s navrženými termíny 24.-25. října a 19.-22. listopadu 2009. 
Konečný termín bude schválen na příští radě starostů.     
                       H: 12-0-0 

Usnesení č. 3c 
Rada starostů schvaluje přípravu projektu vytvoření sítě informačních kiosků v obcích 
Podluží a Hodonínska a projektu oživení regionální rozhledny, ukládá  manažerovi připravit 
návrh na financování stávajících a připravovaných regionálních projektů v roce 2009 a 2010.
                  H: 12-0-0 

Usnesení č. 4 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera k projektu Zeleň na Podluží, zejména 
k nutnému profinancování přípravné fáze, která představuje vypracování podrobné realizační 
dokumentace a schvaluje předložení žádosti o spolufinancování zakázky do Programu 
rozvoje venkova Jihomoravského kraje, DT07 v roce 2010.     
                H: 12-0-0 

Usnesení č. 5 
Rada starostů schvaluje rozpočtové opatření č. II/2009, kterým se navyšují rozpočtové 
příjmy o 130.000,- Kč na 3.540.100,- Kč a výdaje o 130.000,- Kč na 12.183.700,- Kč.  
                 H: 12-0-0 



Usnesení č. 6 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera k projektu MAS Dolní Morava – 
Země, voda, vzduch.             H: 12-0-0 

Usnesení č. 7 
Rada starostů bere na vědomí informace různého charakteru. 

     H: 12-0-0 
 
 
 
 
 
 

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