
USNESENÍUSNESENÍ  

z  96.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 96. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  28.7.2010  ve  Tvrdonicíchdne 28.7.2010 ve Tvrdonicích  

 

  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 usnesení z minulého zasedání. Z tohoto zápisu 
vyplývají následující úkoly: Ing. Smetana rozešle návrh dohody o převzetí správy majetku 
Regionu Podluží. Ing. Smetana na příští zasedání pozve auditora Ing. Kadlice pro projednání 
závěrečného účtu a dohody o správě majetku. Ing. Smetana prověří stav zpracování 
projektového zásobníku. 

H: 11-0-0 
 
  Usnesení č. 3 
Rada starostů zvolila na pozici asistentky manažera svazku obcí uchazečku Ing. Elišku 
Tesaříkovou. Smlouva bude uzavřena v měsíci září 2010. 

H: 12-0-0 
 
  Usnesení č. 4 
Rada starostů  schvaluje  rozpočtové opatření č. I/2010, kterým se navyšují rozpočtové 
příjmy o 7.613.100,- Kč na 9.093.200,- Kč a výdaje o 433.800 na 2.806.600,- Kč. 
Financování po úpravě činí 6.286.600,- Kč.                                                      
                          H: 12-0-0 
 
  Usnesení č. 5 
Rada starostů bere na vědomí informace ohledně finančního převodu dotačních prostředků 
z běžného účtu ve prospěch vedeného úvěrového účtu na výstavbu této rozhledny. Rada 
starostů se dále usnesla, že v případě posílení EUR nad hranici 25,20 Kč/EUR zašle manažer 
mailem starostům informační mail – souhlas k převodu a následně provede tuto transakci. 

H: 12-0-0 
 
  Usnesení č. 6 
Rada starostů  bere na vědomí  informace o záměru přípravy projektu dokončení prostor 
regionální rozhledny. Rada starostů schvaluje přípravu podrobné projektové dokumentaci 
k navrženým doplňujícím aktivitám. Ing. Kreml zajistí do příští porady zpracování 
kvalifikovaného odhadu jednotlivých aktivit. 

                                                                                                                                    H: 12-0-0 
 
  Usnesení č. 7 
Rada starostů bere na vědomí  informace o průběhu přípravy projektu „Stromořadí pro 
Region Podluží“. Rada starostů dále  schvaluje  uzavření smlouvy o dílo s Communal Servis 
& Consulting, s.r.o. na zajištění služeb spojených s vypořádáním majetkoprávních vztahů, 
získání povolení ke kácení dřevin, vyjádření příslušných orgánů, posouzení z hlediska 
životního prostředí, smluvní zajištění následné péče o výsadbu a s přípravou žádosti o 
financování projektu. Dohodnutá cena za poskytnutí služeb je 160.000,- Kč. Rada starostů 
pověřuje předsedu následným podpisem smlouvy o dílo. 

H: 12-0-0 
 



 

  Usnesení č. 8 
Rada starostů schvaluje vydání regionálního stolního kalendáře. Kalendář zpracuje a vydá 
Mgr. Yvona Jandáková. Termín dokončení kalendáře do 10.10.2010. Podklady budou ze 
všech obcí doručeny do 7.9.2010, k tomuto datu budou také předloženy grafické návrhy první 
strany kalendáře od Mgr. Jandákové. 

H: 12-0-0 
 
  Usnesení č. 9a 
Rada starostů schvaluje odpis pohledávky ve výši 28.160,- Kč vůči obci Nový Poddvorov 
vzniklé neuhrazením příspěvků obce na regionální projekty. Tato hodnota bude následně 
připočítána k hodnotě víceprací na výstavbě regionální rozhledny a vyúčtována na jednotlivé 
obce. 

H: 12-0-0 
 

  Usnesení č. 9b 
Rada starostů pověřuje pana Ctirada Petrlu, člena zastupitelstva města Lanžhot k zastupování 
Regionu Podluží ve správní radě Biosferické rezervace Dolní Morava, o.p.s. do konce tohoto 
volebního období.  

H: 12-0-0 

Usnesení č. 10 
Rada starostů bere na vědomí informace z diskuse. 

 H: 12-0-0  
 
 

 

 

 

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