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Usnesení č. 1/149 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 12-0-0 

    Usnesení č. 2/149 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

                                                                                                                         H: 11-0-1(Kreml) 

 

Usnesení č. 3/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o přednášce Ing. Jiřího Koliby o Energetické 

náročnosti budov.  

             H: 11-0-1 (Kreml) 

 

Usnesení č. 4a/149 
Rada starostů bere na vědomí přijetí manažerky Denisy Spevárové, jejího platového 

výměru a náplně práce.  

             H: 11-0-1 (Kreml) 

 

Usnesení č. 4b/149 
Rada starostů bere na vědomí návrh smluv se společností NEOS v.o.s. 

          H: 12-0-0 

 

Usnesení č. 4c/149 
Rada starostů bere na vědomí vyjádření situace s firmou VAK  

              H: 12-0-0 

 
Usnesení č. 4d/149 

Rada starostů schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce kiosku u Rozhledny na Podluží 

s panem Svatoplukem Kalinou, Luční 71, Týnec. 

            H: 13-0-0 

 
Usnesení č. 4e/149 

Rada starostů bere na vědomí návrh kandidátů Vojtěcha Pospíšila, Zdenka Tesaříka 

a Josefa Osičky pro zastupování Regionu Podluží v SMO.  

            H: 12-0-1 (Osička) 
 

Usnesení č. 5a/149 
Rada starostů bere na vědomí informace od Mgr. Pavla Jurečky o Poskytování dotací 

z rozpočtů ÚSC. 

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 5b/149 
Rada starostů bere na vědomí možnost hlasování PER ROLLAM, kdy na příští radě 

starostů se znovu projedná.  

H:13-0-0 

 

 



Usnesení č. 6/149 
Rada starostů bere na vědomí od Ing. Rudolfa Tučka o Tvrdonských národopisných 

slavnostech. 

 H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7a/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o Semináři pro zemědělce, který se uskuteční 

dne 14. 4. 2015 v Josefově. 

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7b/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o Přehlídce dětských folklorních souborů. 

H:13-0-0 

 

  Usnesení č. 7c/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o Cyklovýletu. 

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7d/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o nutnosti rekonstrukce webových stránek 

Regionu Podluží, kdy cena by činila cca 30.000,-Kč. 

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7e/149 
Rada starostů bere na vědomí o uskutečnění společného školení pro řidiče a na příští Radě 

starostů se vyjádří jednotlivé obce, zda by se uskutečnilo školení pro všechny obce nebo 

každý si udělá jednotlivě. 

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7f/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o Redakční radě a zpravodaji Zvony Podluží, 

kdy články do Zvonů budou zaslány nejpozději do 28. 4. 2015, na příští Radě starostů sdělí, 

zda by si každá obec na Základních školách nechala prověřit gramatiku v článcích. 

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7g/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o nemoci Martiny Polachové a navýšení nákladů 

Regionu Podluží.    

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 7h/149 
Rada starostů schvaluje zakoupení ojetého auta do 50.000,- Kč, anebo dle nabídky lepší 

vozidlo pro manažerku svazku obcí a do příští Rady starostů se prověří náklady s tím spojené 

a možnosti zakoupení.  

H:13-0-0 

Usnesení č. 7i/149 
Rada starostů bere na vědomí informace o Stromořadí pro Region Podluží a do příští 

Rady starostů Ing. Smetana prověří pojistky na škodu stromků např. při ulomení stromu 

autem, atd. 

H:13-0-0 

Usnesení č. 8/149 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuze. 

  H: 13-0-0 

 


