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Usnesení č. 105/1  
Rada starostů  schva lu je   program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 13-0-0 
Usnesení č.  105/2 

Rada starostů  bere  na  vědomí   kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.   
H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/3a 
Rada starostů  bere  na  vědomí   zprávu o přezkumu hospodaření Regionu Podluží za rok 
2010 a kons ta tu je ,  že náprava týkající se vnitřního kontrolního systému při přípravě, realizaci a 
vyúčtování dotovaných projektů regionu byla sjednána na mimořádném zasedání Rady starostů 
v Lanžhotě 24. února 2011. 

H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/3b 
Rada starostů  bere  na  vědomí   informace o činnosti Biosférické rezervace Dolní Morava, 
o.p.s. přednesené Ing. Janem Vybíralem.  

H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/3c 
Rada starostů  bere  n a  vědomí   výsledek projednání volby statutárních zástupců svazku obcí, 
která se uskuteční na členské schůzi dne 14.4.2011 v Týnci a navrhu je  členské schůzi na další 
dvouleté období jako kandidáta na předsedu svazku obcí starostu obce Lužice Ing. Jaroslava 
Kremla a jako kandidáta na místopředsedu starostu města Lanžhot Františka Hrnčíře. 

H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/3d 
Rada starostů  bere  na  vědomí   informace týkající se vzniku nesplaceného zůstatku úvěru 
z realizace projektu „Systém orientačního značení Regionu Podluží“, který k 31.12.2010 činil cca 
160 tis. Kč.              H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/3e 
Rada starostů  bere  na  vědomí   informace týkající se nabídky speciálního tarifu od mobilní 
společnosti Telefónica O2, představené jejím zástupcem panem Tomášem Kovaříkem. 

H: 13-0-0 

  Usnesení č. 105/4 
Rada starostů schvaluje  rozpočtové opatření č. I/2011, kterým se upravují rozpočtové příjmy o -
58.100,- Kč na 1.735.400,- Kč, dále upravují rozpočtové výdaje o -58.100,- Kč na 1.216.400,- Kč. 
Financování se úpravou rozpočtu nemění a zůstává ve výši -519.000,- Kč.                       H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/5 
Rada starostů  bere  na  vědomí   informace týkající se aktualizace Strategie rozvoje Regionu 
Podluží. Obce neprodleně zašlou své připomínky k tomuto dokumentu. Připomínky budou do 
strategie rozvoje následně zapracovány a nová podoba bude k dispozici do příštího zasedání rady 
starostů. 

H: 13-0-0 

Usnesení č.  105/6 
Rada starostů  bere  na  vědomí   informace týkající se průběhu a vyhodnocení letošní 
přehlídky dětských folklorních souborů, která se konala 2. dubna 2011 v Dolních Bojanovicích. Pro 
další roky bylo doporučeno zavést pro soubory tzv. „startovné“. 

H: 13-0-0 



Usnesení č.  105/7 
Rada starostů  bere  na  vědomí   informace týkající se přípravy letošního cyklovýletu „Otvírání 
jara na Podluží“, který se uskuteční v pátek 13. května 2011. Obce nahlásí počty účastníků 
asistentce Tesaříkové. 

H: 13-0-0 

Usnesení č. 105/8 
Rada starostů bere na vědomí  informace z bodu různé.      

H: 14-0-0 

Usnesení č. 105/9 
Rada starostů bere na vědomí  informace z diskuze. 

H: 14-0-0 
 

 
 
 
 
 

………………………......……..                   ........…...………………………  
    Ing. Jaroslav Kreml                     František Hrnčíř  

               předseda svazku obcí                       místopředseda svazku obcí 
 
 


