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Usnesení č. 1/126 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 11-0-0 

 

Usnesení č. 2/126 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.   

H: 11-0-0 

 

Usnesení č. 3a/126 
Rada starostů b ere  na  v ěd o mí  dotazy Města Lanžhot, odpověď na ně bude zaslána 

starostovi města. Cestovní příkazy bude vypisovat zvlášť manažerka Eliška Tesaříková a 

zvlášť technicko-ekonomický pracovník Ing. Josef Smetana. Cestovní příkazy bude povolovat 

a podepisovat místopředseda svazku obcí František Hrnčíř.   

H: 11-0-0 

 

Usnesení č. 3b/126 
Rada starostů s ch v a lu j e  konání Členské schůze dne 28. března 2013 v 17 hodin v Týnci. 

Na příští Radu starostů připraví starostové obcí návrhy jmen kandidátů na předsedu svazku 

obcí a místopředsedu svazku obcí.  

H: 11-0-0 

Usnesení č. 4a/126 
Rada starostů b ere  na  v ědo mí  informace o zadávací dokumentaci pro projekt Stromořadí 

pro Region Podluží.  

                       H:11-0-0 

 

Usnesení č. 4b/126 
Rada starostů s ch va lu j e  členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro 

nadlimitní veřejnou zakázku "Stromořadí pro Region Podluží" ve složení: předsedkyně 

komise: JUDr. Anna Bradávková, členové komise Ing. Petr Hodonický, Ing. Veronika 

Petrášová, František Hrnčíř, Josef Osička a náhradníci Drahoslava Veselská, Bc. Vojtěch 

Pospíšil, Mgr. Hana Zoubková, Mgr. Bc. Marek Košut, Mgr. Vlastimil Jansa.  

                         H:11-0-0 

 

Usnesení č. 5/126 
Rada starostů b ere  na  v ěd o mí  informace o podmínkách na provozovatele rozhledny „Na 

Podluží“ a do příštího jednání předloží manažerka návrh požadavků pro provoz u rozhledny 

„Na Podluží“. 

                       H:11-0-0 

 

Usnesení č. 6a/126 
Rada starostů bere na vědomí  informace o X. plesu Regionu Podluží. 

H:11-0-0 
 

Usnesení č. 6b/126 
Rada starostů bere na vědomí  informace o Přehlídce dětských folklorních souborů a 

schvaluje ,  aby se generální zkoušky konaly pouze u postupových přehlídek. 

H:11-0-0 



 

Usnesení č. 6c/126 
Rada starostů schvaluje návrhy řešení pro předsednictvo SMO od Mgr. Vlastimila Jansy ve 

znění: 

1. Směřování podnětu pro jednání EK a FK předsednictva SMO a pro jednání předsednictva 

SMO ČR. 

2. Předmětem podnětu je přehodnocení stávajícího způsobu majetkoprávního řešení – tedy 

odkup a pronajímání plynárenské infrastruktury. 

3. Připravovanou změnu způsobu pronájmu požadujeme řešit v návaznosti na změnu vyhlášky 

140/2009, dle které plynárenské společnosti oceňují plynárenskou infrastrukturu za významně 

nižší než pořizovací – investiční prostředky veřejného sektoru. 

H:11-0-0 

 
Usnesení č. 7/126 

Rada starostů bere na vědomí  informace z bodu diskuze. 

H:11-0-0 


