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Usnesení 1/155 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 14-0-0 

 

Usnesení 2/155 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

H: 14-0-0 

 

Usnesení 3a/155 
Rada starostů bere na vědomí  informace o jednáních o odstranění elektro závad na rozhledně 

a o pravděpodobné výši ceny za provedení velké revize v roce 2016. 

                                H: 15-0-0 

 

Usnesení 3b/155 
Rada starostů bere na vědomí  informace o kamerovém zabezpečení rozhledny. 

     H: 15-0-0  

 

Usnesení 4a/155 
Rada starostů schvaluje zajištění následné péče o stromořadí prostřednictvím obcí RP 

samostatně.  

                                   H: 9-3(Pospíšil, Osička, Straka)-3(Bradávková, Filipovičová, Padalík) 

 

Usnesení 4b/155 
Rada starostů schvaluje návrh kresby na krabičku čaje pro RP a termín zhotovení, stanovený 

na 30. listopadu 2015. 

H: 15-0-0 

 

Usnesení 4c/155 
Rada starostů bere na vědomí  informace týkající se Projektu rekonstrukce studní. 

                               H: 15-0-0 

 

Usnesení 4d/155 
Rada starostů bere na vědomí  informace o připravovaném setkání kronikářů obcí RP. 

                               H: 15-0-0 
 

Usnesení 4e/155 
Rada starostů schvaluje přednesenou strukturu výdajů na rok 2016, její navýšení ve výši 

136.000,- Kč a termín členské schůze 11. 12. 2015 v obci Týnec. 

                               H: 15-0-0 

 

Usnesení 5a/155 
Rada starostů bere na vědomí  názory starostů týkající se časopisu Zvony Podluží. 

                                                   H: 15-0-0  

 

 



Usnesení 5b/155 
Rada starostů bere na vědomí  informaci o končící smlouvě s TV Slovácko a nabídce 

prezentace pana Samsona o možné spolupráci.  

                                                   H: 15-0-0  

 

Usnesení 5c/155 
Rada starostů bere na vědomí  informace o registraci k projektu MAS Místní rozvoj na 

Podluží a Hodonínsku. 

                                                   H: 15-0-0  

 

Usnesení 5d/155 
Rada starostů bere na vědomí  navrhnuté pořadí pořádání Rady starostů v období I. - V. měsíc 

roku 2016.  

                                                   H: 15-0-0  

 

Usnesení 5d/156 
Rada starostů bere na vědomí  informace předsedy svazku, a to dotace na místní komunikace 

u MMR, cestě u Rozhledny na Podluží, situace na Úřadech práce, Finanční konferenci SMO ČR. 

                                                   H: 15-0-0  

 


