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Usnesení 1/156 
Rada starostů s ch va lu je  program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.  

H: 14-0-0 

 

Usnesení 2/156 
Rada starostů b ere  n a  v ědo mí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

H: 14-0-0 

 

Usnesení č. 3a/156 
Rada starostů schvaluje navržený Plán inventur a volbu předsedkyně inventarizační komise, 

paní Bc. Janu Filipovičovou a členy inventarizační komise, pana Ing. Ivo Padalíka a pana 

Tomáše Makuderu a Ing. Josefa Smetanu jako člena dokladové inventarizační komise. 

H: 12-0-2 (Filipovičová, Padalík) 

 

Usnesení č. 3b/156 
Rada starostů bere na vědomí informace o převzetí nové výsadby a administraci projektu 

Stromořadí. 

                                                                                                                       H: 14-0-0  

 

Usnesení č. 3c/156 
Rada starostů schvaluje prodejní cenu čaje RP ve výši 25,- Kč. 

                                                                                                                       H: 14-0-0  

 

Usnesení č. 3d/156 
Rada starostů bere na vědomí zájem obcí Lužice, Ladná, Lanžhot, Tvrdonice, Moravský Žižkov 

a Hrušky o rekonstrukce studní a počty studní do projektu přihlášených. 

                                                                                                                       H: 14-0-0  

 

Usnesení 4/156 
Rada starostů schvaluje pověření předsedy svazku obcí Mgr. Vojtěcha Pospíšila k provádění 

rozpočtových opatření. 

                                              H: 14-0-0 

 

Usnesení 5a/156 
Rada starostů schvaluje návrh Plánu činnosti svazku obcí na rok 2016. 

           H: 15-0-0 
 

Usnesení 5b156 
Rada starostů schvaluje Zprávu o činnosti svazku obcí RP za období leden až listopad 2015. 

                               H: 15-0-0 

 

Usnesení 6a/156 
Rada starostů schvaluje rozhodnutí o dalším využívání služeb soukromého auditu na základě 

poptávky cenové nabídky. 

                                 H: 8-7-0 

   (Brhel, Filipovičová, Košut, Padalík, Priesterrathová, Straka, Vlašic) 

 



Usnesení 6b/156 
Rada starostů schvaluje nájemní smlouvu se SECAR Bohemia, a.s. Praha o umístění anténního 

systému Sherlog na rozhlednu v Novém Poddvorově. 

                                                   H: 15-0-0  

 

Usnesení 6c/156 
Rada starostů bere na vědomí Návrh změn činnosti a rozpočtu Regionu Podluží navržené 

městem Lanžhot a usnesla se na následujícím: 

Ad. 1 Cestovné; tato položka nebude změněna na položku PHM. Cestovné je nutností 

pro efektivní zajištění potřeb Regionu Podluží jeho zaměstnanci. Podle skutečných potřeb může 

být v příštích měsících výše této položky případně změněna tak, aby nebyla vyšší.  

Ad. 2 Přezkoumání hospodaření; za rok 2015 bylo již schváleno, zadáno soukromému auditorovi 

a do 30. 6. 2015 tento stav nahlášen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Přezkoumání 

hospodaření roku 2016 bude zadáno na základě rozhodnutí Rady starostů auditorské společnosti 

po vyhodnocení nabídek na základě poptávky. 

Ad. 3 Účetní služby; na základě zkušeností z let minulých, kdy účetnictví Regionu Podluží vedly 

některé členské obce a z důvodu specifické problematiky toto již nebyly ochotny zajišťovat, 

nepovažujeme vzhledem k ceně, kvalitě služeb a specifičnosti účetnictví veřejnoprávní 

korporace za vhodné měnit služby vedení účetnictví Regionu Podluží. 

Ad. 4 Zvony Podluží; toto periodikum nebude zrušeno, prezentuje občanům Regionu Podluží 

dění v členských obcích Regionu Podluží, je vnímáno primárně staršími občany pozitivně 

a v mnohých členských obcí se těší velké oblibě. Nicméně se bude pracovat na změnách obsahu 

a způsobu distribuce. 

Ad. 5 Pracovní úvazek Ing. Smetany; pracovní místo technicko-ekonomického pracovníka 

související s 0,625 úvazkem Ing. Josefa Smetany nebude zrušeno, ani sníženo. Pro zajištění 

technickoadministrativních záležitostí Regionu Podluží a realizaci projektů stávajících 

či budoucích je jeho úvazek pro Region Podluží nezbytným. 

                                                               H: 15-0-0  

 

Usnesení 6d/156 
Rada starostů schvaluje cenu vstupenky na ples RP ve výši 120,- Kč. 

                                                        H: 15-0-0 

 

Usnesení 6e/156 
Rada starostů bere na vědomí informace předsedy svazku. 

                                                          H: 15-0-0 

 


