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Usnesení č. 1/135 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 11-0-0 

Usnesení č. 2/135 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.   

H: 11-0-0 

Usnesení č. 3a/135 
Rada starostů s ch va l u j e  znění smluv o bezúročné členské půjčce, které budou jednotlivě 

uzavřeny mezi Regionem Podluží a obcemi Dolní Bojanovice, Ladná, Moravská Nová Ves, 

Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky a Starý Poddvorov. 

H: 11-0-0 

Usnesení č. 3b/135 
Rada starostů na v rhu je  nové složení revizní komise svazku obcí pro období 2014 a 2015: 

předsedkyně - starostka Drahoslava Veselská, člen revizní komise Mgr. Bc. Marek Košut a 

nový člen revizní komise zástupce obce Mikulčice Ing. Josef Dvořáček, za podmínky, že obec 

Mikulčice do svazku obcí dne 16.12.2013 vstoupí. Rada starostů zároveň d e l eguje  

projednání a schválení nového složení revizní komise na členskou schůzi, která se uskuteční 

dne 16.12.2013 v Mikulčicích. 

H: 11-0-0 

Usnesení č. 3c/135 
Rada starostů b ere  na  v ědo mí  informace o činnosti MAS Dolní Morava, o plánu činnosti 

na rok 2014, o procesu tvorby Integrované strategie rozvoje území a s tím spojené nutnosti 

aktualizace členské základny MAS v roce 2014. Rada starostů ukl ádá  Ing. Smetanovi 

poskytnout krátkou informaci o činnosti MAS na členské schůzi dne 16.12.2013 

v Mikulčicích v bodě Různé. 

H: 11-0-0 

Usnesení č. 4a/135 
Rada starostů schvaluje rozpočtové opatření č. II/2013, kterým se snižují rozpočtové 

příjmy o 100,- Kč na 1.757.900,- Kč, výdaje se zvyšují o 5.400,- Kč na 6.324.300,-Kč. 

Financování po úpravě činí 4.566.400,- Kč. Bilance rozpočtu činí je vyrovnaná. 

                       H:11-0-0 

Usnesení č. 4b/135 
Rada starostů zplnomocňuje  předsedu svazku obcí Ing. Jaroslava Kreml k provedení 

závěrečných změn rozpočtu k 31.12.2013 z důvodu operativního zabezpečení konce roku. 

S tímto rozpočtovým opatřením bude seznámena Rada starostů na nejbližším zasedání v roce 

následujícím.                  

H:11-0-0 

Usnesení č. 5/135 
Rada starostů bere na vědomí doplňující informace k návrhu rozpočtu na rok 2014 včetně 

plánované úpravy návrhu rozpočtu, která bude provedena před jeho schválením na členské 

schůzi. 

H: 11-0-0 

Usnesení č. 6/135 
Rada starostů bere na vědomí informace přípravě členské schůze včetně návrhu členů 

návrhové komise a ověřovatel zápisu. 

H: 11-0-0 

Usnesení č. 7/135 
Rada starostů schvaluje plán činnosti na rok 2014.         H: 11-0-0 



Usnesení č. 8/135 
Rada starostů schvaluje znění Zprávy o činnosti za období leden až listopad 2013. 

H: 10-0-1  zdržel se Jansa 

Usnesení č. 9/135 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu různé. 

H:11-0-0 
 


