
USNESENÍUSNESENÍ  

ze  100.  zasedání  Rady  Starostů  Regionu  Podlužíze 100. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží  
dne  2.12.2010  v  Prušánkáchdne 2.12.2010 v Prušánkách  

 
 

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

                                                                                       H: 14-0-0 
  Usnesení č. 2 
Rada starostů  bere na vědomí   kontrolu usnesení z minulého zasedání. Úkoly vyplývající 
z kontroly jsou uvedeny v zápise ze zasedání. 

H: 14-0-0 
  Usnesení č. 3 
Rada starostů  bere na vědomí   stav nezaplacených avíz členských obcí k datu 1.12.2010 a 
žádost Ing. Smetana o vyrovnání těchto nedoplatků do konce roku 2010. Rada starostů  bere 
na vědomí  informace ke stavu uzavřených smluv k bezúplatnému převodu majetku 
(INP2004) a dohod a správě majetku. Obce zašlou podepsané dokumenty pro projednání 
v příslušných schvalovacích orgánech. 

H: 14-0-0 
  Usnesení č. 4 
Rada starostů  souhlasí  s úhradou splátky úvěru z příspěvků členských obcí v případě, že 
změnou kurzu CZK/EUR nebo z jiných důvodů nebude částka Dotace v Kč dostatečná na 
splacení zůstatku úvěru. 
                                             H:   14–0-0   
Usnesení č. 5a 
Rada starostů schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0222411489, kterým je posunut 
termín splacení úvěru z 31.12.2010 na 31.3.2011. 

H: 13-0-1 
Usnesení č. 5b 
Rada starostů neschvaluje návrh starosty Františka Hrnčíře na uhrazení vzniklé kursové 
ztráty při výstavbě a předfinancování regionální rozhledny „Na Podluží“ způsobem rovného 
podílu na každou členskou obec. 
               H: 1-11-2 
Usnesení č. 5c 
Rada starostů schvaluje úhradu vzniklé kursové ztráty při výstavbě a předfinancování 
regionální rozhledny „Na Podluží“ v rozdělení dle počtu obyvatel příslušné obce a ukládá 
manažerovi svazku obcí rozeslat na obce tabulku podrobného vyúčtování příspěvků týkajících 
se této investiční akce. 
               H: 11-1-2 
  Usnesení č. 6 
Rada starostů schvaluje  rozpočtové opatření č. II/2010, kterým se navyšují rozpočtové 
příjmy o 226.900,- Kč na 9.320.100,- Kč, výdaje se snižují o 74.900 na 2.731.700,- Kč. 
Financování po úpravě činí  -6.588.400,- Kč.  
 H: 12-0-2  
  Usnesení č. 7a 
Rada starostů schvaluje  zapracování připomínek Mgr. Vlastimila Jansy. 

          H: 12-0-2 
  Usnesení č. 7b 
Rada starostů schvaluje  plán činnosti svazku obcí na rok 2011, se zapracováním 
připomínek Mgr. Vlastimila Jansy. 

          H: 14-0-0 



  Usnesení č. 8 
Rada starostů bere na vědomí  předložený návrh rozpočtu na rok 2011 a předkládá  tento 
návrh členské schůzi k projednání. 
                                  H: 12-0-2 (Jansa, Trecha) 

  Usnesení č. 9 
Rada starostů schvaluje termín, místo a program zasedání členské schůze, která se uskuteční 
21.12.2010 ve Starém Poddvorově. 
              H: 14-0-0 
  Usnesení č. 10 
Rada starostů schvaluje podání žádosti o přeshraniční spolupráci s 15% spoluúčastí 
členských obcí. 
               H:12-0-2 
  Usnesení č. 11 
Rada starostů bere na vědomí informace z diskuse. 
               H:14-0-0 
 

 

 

 
      ……………………………..               ………………………… 

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