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Usnesení č. 1/145 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 15-0-0 

Usnesení č. 2/145 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

H: 15-0-0 

Usnesení č. 3a/145 
Rada starostů schvaluje Plán inventur za rok 2014.  

H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3b/145 
Rada starostů schvaluje Hlavní inventarizační komisi svazku obcí pro rok 2014 ve složení: 

předsedkyně Bc. Jana Filipovičová, člen Tomáš Makudera, a Ing. Ivo Padalík.  

    H: 15-0-0 

 
Usnesení č. 3c/145 

Rada starostů bere na vědomí informace o projektu „Stromořadí pro Region Podluží“.

             H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3d/145 
Rada starostů bere na vědomí informace o regionální TV Slovácko a na příští radě 

starostů, bude smlouva znovu projednána.      

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3e/145 
Rada starostů bere na vědomí informace o rozhledně „Na Podluží“.    

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3f/145 
Rada starostů bere na vědomí informace o nabídce semináře, termín bude domluven 

v lednu. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 4a/145 
Rada starostů schvaluje rozpočtové opatření č. II/2014, kterým se zvyšují rozpočtové 

příjmy o 32.000,- Kč na 1.155.500,- Kč, a rozpočtové výdaje o 32.000,- Kč na 6.126.400,- 

Kč. Financování po úpravě činí 4.970.900,- Kč. Bilance rozpočtu je vyrovnaná. 

            H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 4b/145 
Rada starostů zplnomocňuje předsedu svazku obcí k provedení závěrečných změn 

rozpočtu k 31.12.2014 z důvodu operativního zabezpečení konce roku. S tímto rozpočtovým 

opatřením bude seznámena Rada starostů na nejbližším zasedání v roce následujícím. 

H:15-0-0 

 



 

Usnesení č. 5/145 
Rada starostů bere na vědomí  návrh rozpočtu na rok 2015. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 6a/145 
Rada starostů bere na vědomí informace k přípravě členské schůze.    

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 6b/145 
Rada starostů bere na vědomí nominaci Mgr. Vojtěcha Pospíšila na funkci předsedy 

svazku obcí Regionu Podluží.         

 H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 6c/145 
Rada starostů bere na vědomí nominaci Bc. Josefa Osičky na funkci místopředsedy 

svazku obcí Regionu Podluží.       

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 7/145 
Rada starostů schvaluje Plán činnosti na rok 2015. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 8/145 
Rada starostů schvaluje Zprávu o činnosti za období leden až listopad 2014. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 9/145 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu různé. 

  H: 15-0-0 


