
USNESENÍUSNESENÍ  

z  99.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíz 99. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  

dne  5.10.2010  v  Lanžhotědne 5.10.2010 v Lanžhotě  

 
 

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

                                                                                       H: 9-0-0 
 

  Usnesení č. 2a 
Rada starostů  neschvaluje   protinávrh starosty obce Dolní Bojanovice Mgr. Jansy, aby se 
další postup vydávání zpravodaje „Zvony Podluží“ na tomto jednání neschvaloval, projednání 
bylo přeloženo na další radu starostů a bylo předloženo v rámci rozpočtu, kolik bude mít která 
obec spoluúčast na základě objednaného počtu výtisků. 

     H: 1 (Jansa)-0-9 
 
  Usnesení č. 2b 
Rada starostů schvaluje  vydávání zpravodaje „Zvony Podluží“ v roce 2011 ve stávajícím 
počtu kusů (8500 ks), jeho distribuci zdarma do všech domácností a periodicitu 2x ročně. 

H: 8-0-2 (Bůšková, Jansa) 
 
  Usnesení č. 3 
Rada starostů schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0223009459 a Smlouvy o zastavení 
pohledávek z bankovního účtu č. 0223009459_ZÚ s Českou spořitelnou a.s. na 475 tis. Kč, 
což představuje předfinancování 85% podílu dotace na realizaci projektu vydávání zpravodaje 
„Zvony Podluží“. 

H: 10-0-0 
 
  Usnesení č. 4 
Rada starostů  schvaluje financování provedených víceprací na realizaci stavby regionální 
rozhledny „Na Podluží“ v úhrnné výši 154.750,- Kč s tím, že jednotlivé položky víceprací 
budou projednány s dodavatelem stavby a následně bude manažerem zaslána aktuální podoba 
soupisu víceprací a jejich finančního ohodnocení na obce, spolu s příslušným avízem k platbě 
příspěvku v poměru dle počtu obyvatel. 
                              H:  9-0-1 (Bůšková) 

Usnesení č. 5 
Rada starostů bere na vědomí informace z diskuse. 

 H: 10-0-0  
 

 

 

 

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


	Rada starostů  neschvaluje  protinávrh starosty obce Dolní Bojanovice Mgr. Jansy, aby se další postup vydávání zpravodaje „Zvony Podluží“ na tomto jednání neschvaloval, projednání bylo přeloženo na další radu starostů a bylo předloženo v rámci rozpočtu, kolik bude mít která obec spoluúčast na základě objednaného počtu výtisků.
	Rada starostů schvaluje vydávání zpravodaje „Zvony Podluží“ v roce 2011 ve stávajícím počtu kusů (8500 ks), jeho distribuci zdarma do všech domácností a periodicitu 2x ročně.
	  Usnesení č. 3
	Rada starostů schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0223009459 a Smlouvy o zastavení pohledávek z bankovního účtu č. 0223009459_ZÚ s Českou spořitelnou a.s. na 475 tis. Kč, což představuje předfinancování 85% podílu dotace na realizaci projektu vydávání zpravodaje „Zvony Podluží“.
	H: 10-0-0
	Rada starostů  schvaluje financování provedených víceprací na realizaci stavby regionální rozhledny „Na Podluží“ v úhrnné výši 154.750,- Kč s tím, že jednotlivé položky víceprací budou projednány s dodavatelem stavby a následně bude manažerem zaslána aktuální podoba soupisu víceprací a jejich finančního ohodnocení na obce, spolu s příslušným avízem k platbě příspěvku v poměru dle počtu obyvatel.
	                      H:  9-0-1 (Bůšková)

