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Usnesení č. 1/148 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 15-0-0 

Usnesení č. 2/148 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3a/148 
Rada starostů schvaluje výběrovou komisi na přijímací pohovor ve složení: Mgr. Vojtěch 

Pospíšil, Bc. Josef Osička, JUDr. Anna Bradávková, Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Ladislav 

Straka, přísedící Ing. Josef Smetana. 

          H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3b/148 
Rada starostů schvaluje nástup, vznik a plat pracovního poměru zastupující manažerky 

od 1. 4. 2015. 

          H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 3c/148 
Rada starostů schvaluje vrácení půjček na projekt „Stromořadí pro Region Podluží“ 

procentuálně rozpočítané na obce a obci Nový Poddvorov celou částku. 

            H: 15-0-0 

 
Usnesení č. 3d/148 

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

            H: 15-0-0 
 

Usnesení č. 3e/148 
Rada starostů schvaluje záležitosti ve věci úpravy smluvního vztahu se společností NEOS. 

            H: 15-0-0 

 
Usnesení č. 4a/148 

Rada starostů bere na vědomí  informace o provozování kiosku u rozhledny „Na Podluží.“ 

H:15-0-0 

 

Usnesení č. 4b/148 
Rada starostů bere na vědomí , že společná témata Regionu Podluží budou projednána na 

dalším sezení Rady starostů. 

H:15-0-0 

 

   Usnesení č. 4c/148 
Rada starostů bere na vědomí informace o nabídce O2, která bude znovu projednána 

v červnu až červenci. 

H:15-0-0 



 Usnesení č. 4d/148 
Rada starostů bere na vědomí informace o XI. Ročníku Přehlídky dětských folklorních 

souborů z Podluží. 
H:15-0-0 

 

Usnesení č. 4e/148 
Rada starostů schvaluje platový výměr Martině Polachové ve výši 15.650,- Kč a osobní 

ohodnocení ve výši 25,- Kč.  

H:14-0-1(Tesařík) 

 

Usnesení č. 4f/148 
Rada starostů bere na vědomí informace o Cyklovýletě, kdy je stanoveno startovné 100,-

Kč a max. počet účastníků cyklovýletu za obec je 6.  

H:15-0-0 

 

Usnesení č. 5a/148 
Rada starostů bere na vědomí informace návrhu projektu na Viniční tratě, který se 

projedná s vinaři a zjistí, jaký mají o projekt zájem.  

  H: 15-0-0 

 

   Usnesení č. 5b/148 
Rada starostů bere na vědomí  informace o pojištění zastupitelstva, starosty a na příští 

zasedání Rady starostů, si každý přichystá název pojišťovny a na co jsou pojištění.  

 H: 15-0-0 

 

   Usnesení č. 5c/148 
Rada starostů bere na vědomí informace o energetických štítkách a starostka 

Rajchmanová se pokusí zajistit na příští Radu starostů pana Ing. Kolibu, který by sdělil 

informace k energetické náročnosti budov. 

  H: 15-0-0 

 

Usnesení č. 5d/148 
Rada starostů bere na vědomí informace o nabídce vytvoření webových stránek firmou 

Galileo, kdy předseda sdělí stanovisko, že o nabídku za Region Podluží nemáme zájem. 

H: 15-0-0 

 


