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Usnesení č. 106/1  
Rada starostů  schva lu je   program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/2 
Rada starostů  bere  na  vědomí   kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.   

H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/3a 
Rada starostů  bere  na  vědomí  informace týkající se projektu Podluží 1800-2000 s tím, že 
Ing. Kašník a Ing. Vaculík předají požadavky plynoucí z diskuse na vedení Gymnázia Břeclav. 
               H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/3b 
Rada starostů  bere  na  vědomí  informace od pana Květoslava Pašky o spolupráci na 36. 
ročníku Pochodu slováckými vinohrady v roce 2012. Zástupci dotčených obcích (Dolní Bojanovice, 
Prušánky, Josefov, Starý a Nový Poddvorov) budou o dalších podrobnostech jednat se zástupci 
klubu českých turistů na pracovní schůzce, která se uskuteční 6.6.2011 v Prušánkách (U Jeňoura). 
              H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/3c 
Rada starostů  bere  na  vědomí  informace o vydání dalšího čísla zpravodaje Zvony Podluží a 
schva lu je  ceník inzerce v tomto zpravodaji. 
               H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/4 
Rada starostů  bere  n a  vědomí  informace o cyklovýletu „Otvírání jara na Podluží“, který se 
uskuteční 13.5.2011, o přehlídce mladých verbířů, která se uskuteční 15.5.2011, o přehlídce 
mužských pěveckých sborů na Podluží, která se uskuteční 28.5.2011 a o konání „Jarní výtvarné a 
řemeslné dílny“ která se uskuteční v termínu od 16 do 20. května 2011 v přírodním amfiteátru ve 
Tvrdonicích. 

H: 14-0-0 
Usnesení č. 106/5 

Rada starostů neschva lu je  znění stanov Regionu Slovácko a ukládá  asistentce manažera 
připravit ve spolupráci se starostkou Bradávkovou do příští rady starostů návrh na vystoupení z 
Regionu Slovácko k 30.9.2011 a zajistit materiály týkající se hospodaření sdružení a 
zakladatelskou smlouvu Regionu Slovácko.  
                                                                                                                   H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/6a 
Rada starostů bere  na  vědomí  podanou námitku o Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje ze strany obce Dolní Bojanovice.       H: 14-0-0 

Usnesení č. 106/6b 
Rada starostů bere  na  vědomí  informace z diskuze       H: 14-0-0 
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    Ing. Jaroslav Kreml                     František Hrnčíř  
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