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Usnesení č. 1/150 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 14-0-0 

    Usnesení č. 2/150 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

                                                                                                                         H: 14-0-0 

 

Usnesení č. 3a/150 
Rada starostů bere na vědomí nominace a rozdělení kandidátů do vybraných komisí SMO 

ČR. 

                            H: 14-0-0 

 

Usnesení č. 3b/150 
Rada starostů schvaluje smlouvy se spol NEOS v.o.s. Dolní Bojanovice. 

         H: 13-0-1 (Ambrožová) 

 

Usnesení č.3c/150 
Rada starostů schvaluje zmocnění předsedy svazku k rozhodování ve věcech zvláštní 

důležitosti týkajících se i movitého majetku do výše 20.000,- Kč. 

                          H: 14-0-0 

 

Usnesení č. 3d/150 
Rada starostů bere na vědomí spolupráci obcí se svými Základními školami ohledně editace 

článků do časopisu Zvony Podluží. 

                               H: 14-0-0 

 

Usnesení 3e/150 
Rada starostů schvaluje nákup programu na zpracování účetnictví a smlouvu se spol. ALIS. 

                                                                                                              H: 13-0-1 (Filipovičová) 

 

Usnesení 4a/150 
Rada starostů bere na vědomí jednání předsedy týkající se výpomoci při protierozním 

projektu. 

                         H:14-0-0 
 

Usnesení 4b/150 
Rada starostů schvaluje nákup notebooku Lenovo pro potřeby manažerky svazku obcí. 

                         H: 14-0-0 

 

Usnesení 4c/150 
Rada starostů schvaluje pořízení ojetého auta do 150.000,- Kč či případné zapůjčování auta 

od města Lanžhot, konkrétní návrhy budou předloženy na příští Radě starostů; a návrh 

týkající se finančních nákladů RP a stanovení výše, kterou se budou podílet jednotlivé obce. 

                                                                                                                                      H: 14-0-0 

 

 



Usnesení 4d/150 
Rada starostů bere na vědomí odmítnutí návrhu společného školení řidičů. 

                                    H: 14-0-0 

 

Usnesení č. 4e/150 
Rada starostů bere na vědomí informace ohledně přehlídky Verbíři Podluží. 

                                                                                                                                      H: 14-0-0 

 
Usnesení č. 4f/150 

Rada starostů bere na vědomí spolupráci rozhleden se Slovanským hradištěm v Mikulčicích. 

H:14-0-0 

 

Usnesení č. 5/150 
Rada starostů schvaluje návrh na přípravu a konání členské schůze v obci Ladná, dne 15. 6. 

2015. 

H:14-0-0 

 

Usnesení č. 6a/150 
Rada starostů bere na vědomí žádost vinařů o poskytnutí pomoci s dotacemi.  

H:14-0-0 

 

Usnesení č. 6b/150 
Rada starostů bere na vědomí návrh možnosti společného zakoupení prodejních stánků. 

H: 14-0-0 

 

Usnesení č.6c/150 
Rada starostů bere na vědomí návrh na uspořádání společného školení kronikářů. 

                                                                                                                                      H: 14-0-0 


