
USNESENÍUSNESENÍ  

z  95.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 95. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  15.6.2010  v  Moravské  Nové  Vsidne 15.6.2010 v Moravské Nové Vsi  

 

  Usnesení č. 1  
Rada starostů  schvaluje  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

                                                                                       H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 2 
Rada starostů  b e r e   n a   v ě d o m í  kontrolu usnesení z minulého zasedání.   

H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 3a 
Rada starostů schvaluje vzájemný zápočet pohledávky svazku obcí vůči obci Nový 
Poddvorov ve výši 28.160,- Kč a finanční investice spojené s osazením mobiliáře a 
informačních panelů v areálu rozhledny „Na Podluží“. 

H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 3b 
Rada starostů  bere na vědomí  informace o regionální rozhledně a kursových rizicích při 
zpětném profinancování projektu z dotačních prostředků EU.  

H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 3c 
Rada starostů  bere na vědomí  informace o stavu přípravy projektu „Stromořadí pro 
Region Podluží“, ukládá manažerovi zajistit společné jednání zúčastněných obcí 
s dodavatelem projektové dokumentace Ing. Hodonickým a na další poradě se zabývat 
konkrétními dalšími úkony nutnými pro podání žádosti o financování. 

H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 3d 
Rada starostů  bere na vědomí  informace o nabídce vzdělávacích kurzů ze strany OA 
Břeclav a o plánované aktualizaci Kalendáře akcí na Podluží.  

H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 4 
Rada starostů  bere na vědomí  návrh dohody o převzetí správy majetku Regionu Podluží 
umístěného v členských obcích. Návrh bude po odsouhlasení auditorem svazku rozeslán na 
jednotlivé obce k projednání. 

H: 13-0-0 
 
  Usnesení č. 5 
Rada starostů bere na vědomí informace o náplních práce jednotlivých zaměstnaneckých 
pozic, dále informace o nutnosti udržet 2,25 pracovního úvazku po dobu nejbližších 4 let. Ze 
stran starostů obcí budou do příští rady navrženi kandidáti na asistentku manažera. 

H: 13-0-0 
 
 
 
 
 
 



  Usnesení č. 6 
Rada starostů  bere na vědomí  informace o nutnosti předfinancování projektu vydávání 
zpravodaje „Zvony Podluží“ ve výši schválené dotace 85% (540 tis. Kč). Rada starostů dále 
ukládá manažerovi svazku vyvolat jednání s Českou spořitelnou a.s. o zajištění 
profinancování pomocí bankovního úvěru a přípravu návrhu úvěrové smlouvy. Návrh 
smlouvy bude následně projednán Radou starostů. 

                                                                                                                                    H: 13-0-0 
 

  Usnesení č. 7a 
Rada starostů  schvaluje uzavření Dodatku č. 2 s Českou spořitelnou, a.s., ke smlouvě o 
úvěru č. 0222077409, kterým bude posunut termín závěrečné splátky úvěru z 20.6.2010 na 
datum 20.10.2010. 

H: 13-0-0 

Usnesení č. 7b 
Rada starostů  bere na vědomí informace z různého. 

 H: 13-0-0  

Usnesení č. 8 
Rada starostů  bere na vědomí informace z diskuse. 

 H: 13-0-0  
 
 

 

 

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