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Usnesení č. 1/116  
Rada starostů  s ch va lu j e   program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 13-0-0 

Usnesení č. 2/116 
Rada starostů  b ere  n a  v ěd o mí   kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.   

H: 13-0-0 

Usnesení č. 3a/116 
Rada starostů bere na vědomí   informace Miroslavy Hajdové k organizačnímu zajištění 1. 

ročníku soutěže Zpěváčci Regionu Podluží. 

                H:13-0-0 

Usnesení č. 3b/116 
Rada starostů  s ch va lu j e   první variantu navrženého loga a návrh barevného provedení, 

včetně ceny za návrh předmětných log.  

H: 13-0-0 

 Usnesení č. 3c/116 
Rada starostů  s chv a lu j e   zakoupení cen pro vítěze do hodnoty 500,- Kč a výrobu plaket 

pro ostatní účastníky soutěže Zpěváčci Regionu Podluží.  

H: 13-0-0 

Usnesení č. 3d/116 
Rada starostů  s ch va lu j e   pořízení videozáznamu z průběhu soutěže.                              

 H: 13-0-0 

Usnesení č. 4a/116 
Rada starostů bere na vědomí  informace Jaroslava Švacha k organizačnímu zajištění 6. 

ročníku soutěže Verbířů Regionu Podluží.  

   H:13-0-0 

Usnesení č. 4b/116 
Rada starostů  s ch va lu j e   první variantu navrženého loga a návrh barevného provedení, 

včetně ceny za návrh předmětných log.  

   H: 13-0-0 

Usnesení č. 4c/116 
Rada starostů schvaluje  zakoupení cen pro vítěze do hodnoty 500,- Kč a výrobu plaket pro 

ostatní účastníky soutěže Verbíři Regionu Podluží. 

                       H:13-0-0 

Usnesení č. 4d/116 
Rada starostů  s ch va lu j e   pořízení videozáznamu z průběhu soutěže. 

           H:13-0-0 

Usnesení č. 5/116 
Rada starostů s ch va lu j e  znění pracovní smlouvy č. 07/RP, která bude uzavřena s Bc. 

Eliškou Tesaříkovou na pracovní pozici manažerka svazku obcí včetně náplně práce a 

platového výměru a dále schvalu je  znění pracovní smlouvy č. 08/RP, která bude uzavřena 

s Ing. Josefem Smetanou na pracovní pozici technicko-ekonomického pracovníka, včetně 

náplně práce a platového výměru. 

H: 11-0-2(Trecha, Osička) 



Usnesení č. 6/116 
Rada starostů b ere  na  v ěd o mí  obsah Závěrečného zápisu o výsledku řádné inventarizace 

majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2011. 
     H:13-0-0    

Usnesení č. 7/116 
Rada starostů  b ere  n a  v ěd o mí   program Členské schůze. 

              H:13-0-0 

Usnesení č. 8/116 
Rada starostů  b ere  na  v ědo mí  informace týkající se udržitelnosti vydávání zpravodaje 

Zvony Podluží. 
              H:13-0-0 

Usnesení č. 9/116 
Rada starostů  b ere  n a  v ědo mí  informace o Regionu Slovácko a ukládá Bc. Elišce 

Tesaříkové zajistit účast Regionu Podluží na všech zasedání Regionu Slovácko. 
              H:13-0-0 

Usnesení č. 10/116 
Rada starostů bere na vědomí informaci o realizaci dokumentu „Obrazová publikace 

Regionu Podluží a vybraných dalších obcí Hodonínska a Břeclavska s podtitulem – 

Lidé,kroje,tradice.   

H:13-0-0 

Usnesení č. 11/116 
Rada starostů s chv a lu j e  konání cyklovýletu „Otvírání jara na Podluží“ dne 27.4.2012 se 

startem v Lanžhotě a ukončením ve Tvrdonicích a startovné ve výši 100,- Kč na účastníka. 

              H:13-0-0 

Usnesení č. 12/116 
Rada starostů b ere  n a  v ěd o mí  informace o konání Dne lidových řemesel v Moravské 

Nové Vsi od pí. Lanové a informace z bodu různé.         

H:13-0-0 

Usnesení č. 13/116 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  informace z bodu diskuze.               

H:13-0-0 

 

 

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

  Ing. Jaroslav Kreml                            František Hrnčíř 

 předseda svazku obcí                                   místopředseda svazku obcí 


