
USNESENÍUSNESENÍ  

z  98.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 98. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  29.9.2010  v  Hruškáchdne 29.9.2010 v Hruškách  

 
  Usnesení č. 1  
Rada starostů  schvaluje  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.                     H: 13-0-0 

  Usnesení č. 2 
Rada starostů  bere na vědomí   kontrolu usnesení z minulého zasedání. Úkoly vyplývající 
z kontroly jsou uvedeny v zápise ze zasedání.                                                                      H: 13-0-0 
 

  Usnesení č. 3a 
Rada starostů schvaluje částečnou úhradu úvěru přijatého na financování projektu výstavby 
regionální rozhledny „Na Podluží“ ve výši 1.030.000,- Kč při aktuálním převodovém kurzu 24,27 
Kč/EUR.                       H: 12-0-1 (Jansa) 
 
  Usnesení č. 3b 
Rada starostů schvaluje termín dalšího zasedání rady starostů dne 5.10.2010 od 9.00 hod. v Lanžhotě.
                    H: 12-0-1 (Jansa) 

  Usnesení č. 3c 
Rada starostů schvaluje dokončení realizace projektu „Zvony Podluží – zpravodaj o dění 
v příhraničních regionech Podluží a WDE“ CZ0053 v souladu s obsahem projektové žádosti a smlouvy 
o financování. Manažer na další zasedání rady starostů připraví návrh dalšího postupu a financování 
vydávání zpravodaje pro příští období roku 2011.               H: 12-0-1 (Jansa) 
 
  Usnesení č. 3d 
Rada starostů bere na vědomí informace o návštěvě partnerského mikroregionu Nechanicko, dále 
soupis nezaplacených avíz, soupis ročních příspěvků za rok 2010, dále nutnost provedení aktualizace 
projektového zásobníku, dokument Vyhodnocení dotačního managementu za období 2003-2010, a 
konání akce pro děti ze ZŠ Podluží a Hodonínska v rámci MAS Dolní Morava „Život na dolním toku 
Moravy“ dne 1.10.2010 v Mikulčicích.               H: 13-0-0 

  Usnesení č. 4a 
Rada starostů  ukládá předsedovi a manažerovi svazku obcí projednat soupis víceprácí provedených 
při realizaci projektu výstavby regionální rozhledny „Na Podluží“ v roce 2009 s dodavatelem stavby 
společností KOVOSTAVBY Trade, s.r.o. Hodonín.                            H: 13-0-0 

  Usnesení č. 4b 
Rada starostů bere na vědomí informace předložené manažerem k postupu další realizace aktivit 
spojených s vybavením areálu regionální rozhledny „Na Podluží“. Manažer připraví návrh rozpočtu 
těchto aktivit a možnosti získání finančních prostředků.                  H: 13-0-0 

Usnesení č. 5 
Rada starostů bere na vědomí informace z různého. Manažer předloží všem obcím kopii sdělení 
auditora k přezkumu hospodaření svazku obcí za rok 2009.            H: 13-0-0  

Usnesení č. 6 
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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