
USNESENÍUSNESENÍ  

z  88.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 88. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  3.  11.  2009  v  Hruškáchdne 3. 11. 2009 v Hruškách  

 

Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.     H: 10-0-0 

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, trvá úkol 
manažera rozeslat inventarizaci orientačního značení v majetku jednotlivých obcí a návrh 
smlouvy s obcemi.             H: 10-0-0 

Usnesení č. 3 a 
Rada starostů ukladá asistentce pí. Polachové bezodkladně obeslat kontaktní osoby a obce 
s informací termínu uzávěrky koncem listopadu druhého - prosincového čísla regionálního 
zpravodaje Zvony Podluží. Dále zjistit termíny vydání obecních zpravodajů za účelem sladění 
termínu vydání regionálního a obecních zpravodajů a jejich společné distribuce.       H: 10-0-0 

Usnesení č. 3 b 
Rada starostů schvaluje příspěvek ve výši 30.000,- Kč občanskému sdružení Malovaný kraj 
na podporu vydávání periodika Malovaný kraj v roce 2010        H: 10-0-0 

Usnesení č. 3 c 
Rada starostů bere na vědomí informace o průběhu pracovních pohovorů s uchazečkami 
na pozici asistentky manažera svazku obcí a doporučuje  přijat na toto pracovní místo paní 
Ludmilu Strakovou z Lanžhota.             H: 9-0-0 

Usnesení č . 4  
Rada starostů bere na vědomí informace manažera k přípravám projektu „Pro zkušenosti 
za hranice regionů II“. Starostové závazně sdělí jména účastníku do pátku 6. listopadu.  
                 H:  9-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů bere na vědomí informace o postupu prací na výstavbě rozhledny. 
Fotogalerie výstavby je dostupná na stránkách regionu.            H: 9-0-0 

Usnesení č. 6  
Rada starostů  schvaluje  návrh smlouvy o reklamě s MND a.s.                    H: 9-0-0 

Usnesení č . 7  
Rada starostů bere na vědomí informace různého charakteru.          H: 9-0-0 

Usnesení č . 8  
Rada starostů schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru od České spořitelny a.s. na 
financování projektu Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem, kterým se prodlužuje 
období čerpání tohoto úvěru.               H: 9-0-0 

 
 
 

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