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Usnesení č. 1/147 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 15-0-0 

Usnesení č. 2/147 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3a/147 
Rada starostů schvaluje zrušení pracovního místa asistentky manažerky svazku obcí 

Regionu Podluží. 

 H: 13-0-2(Košut, Tesařík) 

 

Usnesení č. 3b/147 
Rada starostů schvaluje rozvázání pracovního poměru s paní Martinou Polachovou 

výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou a 

odstupným ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.     

H: 11-0-4 (Košut, Priesterrathová, Tesařík, Filipovičová) 

 
Usnesení č. 3c/147 

Rada starostů schvaluje výběr  zástupu manažerky svazku obcí Regionu Podluží po dobu 

mateřské dovolené výběrovou komisí z uchazečů, bez výběrového řízení.     

         H: 13-1(Košut)-1(Priesterrathová) 

 
Usnesení č. 3d/147 

Rada starostů bera na vědomí,  že do příštího zasedání Rady starostů, předloží jednotliví 

starostové návrh adeptů na místo manažerky svazku obcí Regionu Podluží.     

              H: 15-0-0 

 
Usnesení č. 3e/147 

Rada starostů schvaluje,  že se bezúročná půjčka od obcí na projekt „Stromořadí pro Region 

Podluží“ vrátí celá obci Nový Poddvorov a zbývajícím obcím bude prozatím vrácena částka, 

která se rozpočítá dle výšek půjček procentuálně.     

            H: 13-0-2(Straka, Vlašic) 
 

Usnesení č. 4/147 
Rada starostů bere na vědomí  rozpočtové opatření č. III/2014, kterým se snižují 

rozpočtové příjmy o -2.666.800,-Kč na 3.820.060,-Kč, výdaje činí 6.124.700,-Kč. 

Financování po úpravě činí 2.304.100,-Kč. Bilance rozpočtu je vyrovnaná. 

H:15-0-0 

 

Usnesení č. 5a/147 
Rada starostů bere na vědomí informace o problematice veřejného osvětlení v obcích.  

H: 15-0-0 

 



   Usnesení č. 5b/147 
Rada starostů bere na vědomí  informace o plesu Regionu Podluží.  

 H: 15-0-0 

 

   Usnesení č. 5c/147 
Rada starostů bere na vědomí informace o situaci výběrového řízení na provozování 

kiosku u rozhledny.  

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5d/147 
Rada starostů bere na vědomí smlouvu s TV Slovácko.  

H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5e/147 
Rada starostů bere na vědomí informace o semináři pro zastupitele, který se bude konat 

ve dnech 5. a 12. února 2015 v Dolních Bojanovicích a počty účastníků, budou nahlašovat 

manažerce Petrlové. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5e/147 
Rada starostů bere na vědomí informace o nabídce O2 a do příští Rady starostů přichystá 

místopředseda Osička informace k tarifu O2 a starostové sdělí, kdo by měl zájem přistoupit. 

 H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5f/147 
Rada starostů schvaluje nominaci člena do správní rady Biosférické rezervace Dolní 

Morava, o.p.s. pana Mgr. Ladislava Straku. 

H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5g/147 
Rada starostů schvaluje smlouvu s VUT Brno o uplatnění 5 specializovaných map, která 

nás opravňuje je užívat. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5h/147 
Rada starostů bere na vědomí, že stroj na opravu silnic bude zakoupen obcí Prušánky. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5i/147 
Rada starostů bere na vědomí, že na další Radě starostů budou návrhy směru Regionu 

Podluží znovu detailně projednány a také návrhy od jednotlivých starostů. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 6a/147 
Rada starostů bere na vědomí  informace o Národopisných slavnostech Podluží v písni a 

tanci ve Tvrdonicích.  

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 6b/147 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuze. 

  H: 15-0-0 

 


