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Usnesení č. 1/127 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 12-0-0 

 

Usnesení č. 2/127 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.   

H: 12-0-0 

 

Usnesení č. 3a/127 
Rada starostů b ere  na  v ědo mí  informaci o provedení přezkumu hospodaření svazku obcí 

Regionu Podluží a Závěrečném účtu. 

H: 12-0-0 

 

Usnesení č. 3b/127 
Rada starostů b ere  n a  v ěd o mí  informaci o zadávacím řízení pro Stromořadí pro Region 

Podluží a schvaluje  komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: předsedkyně 

– JUDr. Anna Bradávková, místopředseda – František Hrnčíř, členové Ing. Petr Hodonický, 

PhD., Ing. Veronika Petrášová, Josef Osička. Náhradníci: Drahoslava Veselská, Bc. Vojtěch 

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

H:12-0-0 
 

Usnesení č. 3c/127 
Rada starostů s ch va lu je  dvoudenní školení o Občanském zákoníku.       

H:12-0-0 

Usnesení č. 4/127 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  zprávu revizní komise za rok 2012.  

                       H:12-0-0 

 

Usnesení č. 5/127 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  zprávu inventarizační komise za rok 2012. 

                     H:12-0-0 

Usnesení č. 6a/127 
Rada starostů schvaluje návrh programu Členské schůze, která proběhne 4. dubna 2013 

v 17 hodin v Týnci. 

H:12-0-0 

Usnesení č. 6b/127 
Rada starostů schvaluje předložení návrhu na předsedu svazku obcí RP Ing. Jaroslava 

Kremla a na místopředsedu svazku obcí RP Františka Hrnčíře. 

H:12-0-0 

Usnesení č. 7a/127 
Rada starostů schvaluje požadavky na provozovatele rozhledny „Na Podluží“. 

H:12-0-0 

Usnesení č. 7b/127 
Rada starostů schvaluje vytvoření panoramatických panelů pro rozhlednu „Na Podluží“, 

které zhotoví Ing. Jan Gemela v celkové ceně 20.800,- Kč. 

H:12-0-0 



Usnesení č. 8/127 
Rada starostů schvaluje podání žádosti o dotaci na JMK v oblasti kultury 2013 na 

Přehlídku dětských folklorních souborů, Zpěváčci Podluží a Verbíři Podluží. 

H:12-0-0 
 

Usnesení č. 9/127 
Rada starostů bere na vědomí informace o dotaci z programu rozvoje venkova 2013-

Aktualizace strategie RP. 

H:12-0-0 

Usnesení č. 10/127 
Rada starostů bere na vědomí aktualizaci plánu činnosti 2013. 

H:12-0-0 

Usnesení č. 11/127 
Rada starostů schvaluje návrh trasy cyklovýletu, který se uskuteční v pátek 19. dubna 2013. 

H:12-0-0 

Usnesení č. 13/127 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuze. 

H:12-0-0 

 


