
USNESENÍUSNESENÍ  

z  97.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 97. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  7.9.2010  v  Týncidne 7.9.2010 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 usnesení z minulého zasedání. V rámci 
aktualizace projektového zásobníku RP chybí doplnit obce Hrušky, Moravská Nová Ves, 
Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov.                                               H: 12-0-0 

  Usnesení č. 3 
Rada starostů bere na vědomí připomínky a návrhy vyplývajícími ze sdělení auditora 
k přezkumu hospodaření za rok 2009. Budou přijata nápravná opatření. Mimořádné pracovní 
setkání k řešení systému kontroly a řízení svazku se uskuteční dne 14.9.2010 ve 13 hod. 
v Moravské Nové Vsi. Kopie sdělení bude předána k založení na všechny obce.       H: 12-0-0 

  Usnesení č. 4 
Rada starostů  schvaluje  znění Dohody o správě majetku Regionu Podluží, na základě 
které bude do správy příslušné obce přebrán majetek Regionu Podluží specifikovaný touto 
dohodou. Rada starostů předkládá návrh dohody k projednání jednotlivým členským obcím. 
                                   H: 12-0-0 

  Usnesení č. 5 
Rada starostů schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu části majetku pořízeném 
v rámci projektu Internet na Podluží 2004. Rada starostů předkládá  na vědomí informaci o 
uzavření smlouvy Členské schůzi.            H: 12-0-0 

  Usnesení č. 6 
Rada starostů  bere na vědomí  informace z dokumentace předložené Ing. Kremlem o 
jednotlivých částech a finanční návrhu projektu dokončení prostor regionální rozhledny. 
Manažer připraví harmonogram dalšího postupu přípravy projektu a stavební dokumentace. 

                                                                                                                                    H: 13-0-0 

  Usnesení č. 7 
Rada starostů bere na vědomí  informace o průběhu přípravy projektu „Stromořadí pro 
Region Podluží“. Rada starostů schvaluje  přípravu projektu a předložení žádosti o 
financování do Operačního programu životní prostředí v podzimní výzvě. Připomínky 
vznesené zástupci jednotlivých obcí budou zaslány Ing. Hodonickému k zapracování. 

H: 13-0-0 

  Usnesení č. 8 
Rada starostů schvaluje návrh obálky kalendáře Regionu Podluží pro rok 2011 jako 
kombinaci návrhu č.1 a vínového podkladu.           H: 13-0-0 

 Usnesení č. 9 
Rada starostů bere na vědomí informace z diskuse.                                              H: 13-0-0  

 

 

      ……………………………..               …....……………………… 
  Ing. Jaroslav Kreml                        Mgr. Hana Zoubková 
 předseda svazku obcí                                        starostka obce Týnec 


	Rada starostů  bere na vědomí  kontrolu usnesení z minulého zasedání. V rámci aktualizace projektového zásobníku RP chybí doplnit obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov.                                               H: 12-0-0
	  Usnesení č. 3
	Rada starostů bere na vědomí připomínky a návrhy vyplývajícími ze sdělení auditora k přezkumu hospodaření za rok 2009. Budou přijata nápravná opatření. Mimořádné pracovní setkání k řešení systému kontroly a řízení svazku se uskuteční dne 14.9.2010 ve 13 hod. v Moravské Nové Vsi. Kopie sdělení bude předána k založení na všechny obce.       H: 12-0-0
	Rada starostů  schvaluje  znění Dohody o správě majetku Regionu Podluží, na základě které bude do správy příslušné obce přebrán majetek Regionu Podluží specifikovaný touto dohodou. Rada starostů předkládá návrh dohody k projednání jednotlivým členským obcím.
	                                   H: 12-0-0
	  Usnesení č. 7
	Rada starostů bere na vědomí  informace o průběhu přípravy projektu „Stromořadí pro Region Podluží“. Rada starostů schvaluje  přípravu projektu a předložení žádosti o financování do Operačního programu životní prostředí v podzimní výzvě. Připomínky vznesené zástupci jednotlivých obcí budou zaslány Ing. Hodonickému k zapracování.
	H: 13-0-0
	  Usnesení č. 8
	Rada starostů schvaluje návrh obálky kalendáře Regionu Podluží pro rok 2011 jako kombinaci návrhu č.1 a vínového podkladu.           H: 13-0-0

