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Usnesení č. 1/158 
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží doplněný o 

navrženou úpravu ze strany předsedy svazku. 

H: 10-0-0 

Usnesení č. 2/158 
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

H: 10-0-0 

Usnesení č. 3a/158 
Rada starostů bere na vědomí informaci od zástupců J.D. Production (TV Slovácko). 

Je možné přizpůsobit počet reportáží v rámci jednotlivých filmových zpravodajských 

pololetníků dle aktuálních požadavků regionu a obcí. 

H: 11-0-0 

Usnesení č. 3b/158 
Rada starostů bere na vědomí informaci obdrženou od Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

H: 11-0-0 

Usnesení č. 3c/158 
Rada starostů schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 2016 na 

rekonstrukci vybraných studní v obcích. K realizaci bude připraveno 6 studní. 

H: 12-0-0 

Usnesení č. 3d/158 
Rada starostů schvaluje termín konání cykovýletu „Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku 

2016“ dne 22.4.2016 s navrhovanou trasou Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Vrbice, 

Čejkovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Prušánky. 

H: 12-0-0 

Usnesení 4a/158 
Rada starostů schvaluje nákup licence na užívání softwaru KEO4, modul Majetek a Mzdy, 

při nabídkové ceně ve výši 7.384,- Kč bez DPH. 

H: 11-0-1 (Mgr. Košut) 

Usnesení 4b/158 
Rada starostů bere na vědomí informace k plánovanému dvoudennímu školení starostů a 

zástupců obcí, které se uskuteční ve druhé polovině května v Mikulově. Organizační stránku 

bude zajišťovat Mikroregion Hodonínsko. 

H: 12-0-0 

Usnesení 4c/158 
Rada starostů bere na vědomí informace přípravě regionálního čaje v roce 2016. 

H: 12-0-0 



Usnesení 4d/158 
Rada starostů bere na vědomí informace týkající se uskutečněného plesu Regionu Podluží. 

Pro usnadnění bude příspěvek obcí na financování hlavní tomboly napříště zahrnut do návrhu 

rozpočtu DSO. 

H: 12-0-0 

Usnesení 4e/158 
Rada starostů schvaluje podání žádosti o dotaci z programu JMK „Podpora rozvoje v oblasti 

kultury a památkové péče v roce 2016“ na podporu regionálních dětských přehlídek (dětské 

folklorní soubory, Zpěváček Podluží, Verbíři na Podluží). 

H: 12-0-0 

Usnesení č. 4f/158 
Rada starostů bere na vědomí informace k novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, prezentované ze strany Mgr. Pavla Jurečky a JUDr. Marka Šimka. 

H: 13-0-0 

Usnesení č. 5a/158 
Rada starostů bere na vědomí informace o plánovaném kontrolním dnu a převzetí náhradní 

výsadby od fy. GardenLine s.r.o. a KHL a.s, který se uskuteční dne 8.2.2016. 

H: 13-0-0 

Usnesení č. 5b/158 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu Diskuse. 

H: 13-0-0 
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