
USNESENÍUSNESENÍ  

z  87.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 87. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne    6.10.  2009  ve  Tvrdonicíchdne 6.10. 2009 ve Tvrdonicích  
 
 

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

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, trvá úkol 
k plnění.              H: 11-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů souhlasí s účastí na zamýšleném projektu BR Dolní Morava na vytvoření 
jednotného informačního DVD. Další jednání budou pokračovat dle schválení žádosti o 
financování z ROP (z jiných dotačních programů) po získání příslibu financování.  H: 11-0-0 

Usnesení č . 4 a 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera k dohodě o financování mezi 
managementem a architekty projektu Zeleň na Podluží.      H: 10-0-1 Trecha 

Usnesení č . 4 b 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera o třech zájemkyních na pozici 
asistentka manažera jako zástup za mateřskou, pí. Polachové. V průběhu měsíce října se 
v Lanžhotě uskuteční výběrové řízení za účasti předsedy, místopředsedy, manažera.  
           H: 11-0-0 

Usnesení č . 4 c 
Rada starostů bere na vědomí informace manažera o zvolených způsobech propagace 
Turistického průvodce, zveřejnění inzerátu v časopisu „Dovolená pro Vás“, možnosti využití 
časopisu „Relax“.         H: 11-0-0 

Usnesení č . 5  
Rada starostů bere na vědomí termín 19.-22. listopadu školení starostů a zastupitelů obcí. 
Zaměření školení budou manažerem upřesněna a sdělena starostům, dle zájmu většiny 
zúčastněných.             H: 11-0-0 

Usnesení č . 6  
Rada starostů bere na vědomí přehled projektů  k financování v roce 2009 a ukládá  
manažerovi dohodnout schůzky se zástupci MND, a.s. v nejbližším možném termínu. Přehled 
financování regionální projektů v roce 2009 je přílohou zápisu.               H: 11-0-0 

Usnesení č . 7  
Rada starostů bere na vědomí informace různého charakteru.    H: 11-0-0 

 
 
 
 
 

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