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Přítomni: 

 Mgr. Vojtěch Pospíšil   Josefov – předseda a starosta 

 Mgr. Josef Osička   Moravský Žižkov – místopředseda a starosta 

 Ing. Eva Rajchmanová   Dolní Bojanovice – starostka  

 Bc. Jana Filipovičová   Hrušky – starostka 

 JUDr. Anna Bradávková  Kostice – starostka      

 Mgr. Renáta Priesterrathová              Ladná – starostka 

 Mgr. Ladislav Straka   Lanžhot – starosta 

 Ing. Jaroslav Kreml   Lužice – starosta 

 Mgr. Jana Ambrožová   Lužice – místostarostka  

 Ing. Jan Vlašic   Mikulčice – starosta 

 Zdeněk Brhel   Nový Poddvorov – starosta 

 Ing. Ivo Padalík   Starý Poddvorov – starosta  

 Mgr. Hana Zoubková   Týnec – starostka 

 Ing. Josef Smetana   technicko-administrativní pracovník 

 Ing. Petra Křivánková, Ph.D.  odborný garant 

 

 

Omluveni: 

  Ing. Lubomír Zahradník  Prušánky – starosta  

 

 

Host: 

  Mgr. Pavel Jurečka   advokát  

 

 

Zapisovatel:  

 Denisa Spevárová   manažerka Regionu Podluží 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění usnesení  

3. Organizační záležitosti 

- Ples RP 

- Záležitosti OBCEPRO 

- Rozpočtové opatření II/2017 

4. Různé 

- Cyklovýlet 

5. Diskuse 

6. Závěr 
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Bod programu č. 1 – Zahájení 

Starosta obce a místopředseda svazku obcí Regionu Podluží, Mgr. Josef Osička, přivítal všechny 

přítomné a předal slovo předsedovi svazku obcí, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Předseda svazku 

následně seznámil všechny s programem zasedání. Hlasování bude uváděno v pořadí: pro-proti-

zdržel se.  

Usnesení č. 1/179 
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží. 

H: 12-0-0 

 

 

Bod programu č. 2 – Kontrola plnění usnesení  

Manažerka svazku, Denisa Spevárová, seznámila přítomné s kontrolou plnění usnesení z minulého 

zasedání, kdy úkoly k dnešnímu jednání nevyplývají žádné. Poté vyzval předseda svazku přítomné 

k hlasování. 

Usnesení č. 2/179 
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

                                                                                                                                                H: 12-0-0 

 

 

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti –(Ples RP, Záležitosti OBCE 
PRO, Rozpočtové opatření II/2017) 

Manažerka sdělila přítomným, že přípravy na ples Regionu Podluží v Ladné probíhají dle plánu. 

Vstupenky již byly odeslány do tiskárny a do konce týdne budou hotové. Vstupenky, které mají 

rezervovány obce, rozveze všem manažerka. Upozornila, že je třeba zařídit ceny do tomboly 

a dopravit je na místo konání plesu. Předseda svazku stanovil nejzazší termín 24. 1. 2018, 

ke kterému mají být všechny ceny připraveny a svezeny do Ladné. Dále se dotázal starostky 

Mgr. Renáty Priesterrathové, zda bude zájem také o svezení vína na ochutnávku. Starostka 

Priesterrathová toto odmítla. K ochutnávání budou podávána pouze vína z obce Ladná. Poté vyzval 

předseda svazku přítomné k hlasování.  

Usnesení č. 3a/179 
Rada starostů bere na vědomí záležitosti týkající se zabezpečení plesu Regionu Podluží. 

                                                                                                                                                H: 12-0-0 

 

Předseda svazku přivítal advokáta Mgr. Pavla Jurečku a požádal jej o podání informace 

k uzavřeným pracovním smlouvám v rámci projektu „Podluží plánuje společně“.  

Mgr. Jurečka informoval, že se jedná o 3x ½ úvazek (Ing. Křivánková, Spevárová, Ing. Smetana) 

a 1x ¼ úvazek (Mgr. Kateřina Pospíšilová). Všechny smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, po 

dobu trvání projektu „Podluží plánuje společně“ – tj. do konce měsíce září 2019 a v souladu 

s poskytovatelem dotace. Předseda svazku znovu připomněl že k 1.11.2017 byla provedena 

plánovaná organizační změna zaměstnanců svazku z důvodu úpravy pracovních úvazků manažerky 

a technicko-ekonomického pracovníka v souvislosti s realizací projektu „Podluží plánuje společně“ 

(ev. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16-58/0007371) a dále byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

provedení ekonomických služeb č. 2017-01 se společností Communal Servis & Consulting, s.r.o. o 

poskytování účetnictví taktéž z důvodu realizace výše uvedeného projektu.  

Toto řešení pracovně právních vztahů i organizační změny již bylo řešeno a schváleno 

na předešlých zasedáních Rady starostů. 

Předseda svazku doplnil, že z důvodu uplatnění stávajících zaměstnanců v rámci projektu vznikne 

Regionu Podluží při stejném plnění rozpočtu členskými příspěvky finanční rezerva, kterou bude 

možné použít na příští projekty nebo vybavení.  
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Ing. Petra Křivánková přítomné informovala o pracích týmu pracovníků Regionu Podluží 

na projektu Strategie rozvoje Regionu Podluží a strategiích rozvoje jednotlivých obcí. Poté vyzval 

předseda svazku přítomné k hlasování. 

Usnesení č. 3b/179 
Rada starostů bere na vědomí informace o nových pracovních smlouvách, změnách úvazků a 

úpravě Smlouvy o provedení ekonomických služeb č. 2017-01, Dodatkem č. 1 se společností 

Communal Servis &  Consulting s.r.o. na dobu trvání projektu „Podluží plánuje společně“ (ev. č. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16-58/0007371). 

                                                                                                                                                 H:13-0-0 

 

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné starosty s rozpočtovým opatřením č. II/2017 a vysvětlil 

jednotlivé úpravy. Návrh tohoto opatření byl starostům předem rozeslán k prostudování. 

Rozpočtové příjmy po úpravách činí 1.150.200,- Kč, rozpočtové výdaje po úpravách činí 

1.228.600,- Kč. Financování po úpravách činí 78.400,- Kč. Předseda svazku toto rozpočtové 

opatření schválil na základě zmocnění a poté vyzval přítomné k hlasování. 

Usnesení č. 3c/179 
Rada starostů bere na vědomí rozpočtové opatření č. II/2017. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 

1.150.200,- Kč, rozpočtové výdaje 1.228.600,- Kč a financování 78.400,- Kč. 

                                                                                                                                                H: 12-0-0 

 

Na jednání se dostavil Ing. Zdeněk Tesařík. 

 

 

Bod programu č. 4 – Různé (Cyklovýlet) 

Předseda svazku připomněl starostům, že je třeba již řešit základní body plánovaného cyklovýletu 

„Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku,“ který proběhne 27. 4. 2018. Vyzval starostu Ing. Jaroslava 

Kremla, zda by mohl přítomné informovat o návrhu trasy cyklovýletu. Starosta Kreml sdělil, že již 

společně s místostarostou Noskem projížděli trasu a navrhují tedy: start ve Starém Poddvorově – 

Dolní Bojanovice (Slovácká chalupa, Studio Rajchman) – Mutěnice (lípa, popř. zásobník plynu) – 

Dubňanské hory (rozhledna) – závěr v Mutěnicích – restaurace U Hranolka. Celková délka trasy 

je 20km. Jednotlivé exkurze bude třeba ještě upřesnit. Starostové budou včas informováni. Předseda 

svazku poděkoval starostovi Kremlovi za stanovení trasy, dále oslovíme tradiční sponzory spol. 

Swietelsky a Megawaste. Je třeba také dopilovat občerstvení, zdravotní službu, veškerá zastavení a 

případné prohlídky. 

Usnesení č. 4/179 
Rada starostů bere na vědomí informace k plánované akci Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží 

a Hodonínsku.“  

                                                                                                                                                 H:13-0-0 

 

 

Bod programu č. 5 – Diskuse 

Předseda svazku informoval přítomné, že byl opět požádán o prostudování návrhu p. Kašníka 

„Kroje a lidová kultura,“ který byl v minulosti již několikrát konzultován na zasedáních Rady 

starostů. Místostarostka Mgr. Jana Ambrožová se se vyjádřila, že tato záležitost není detailně 

připravena, a to zejména v rozpočtové části. Starostové o záměru pana Kašníka dlouze diskutovali. 

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti navrhované realizační části záměru a nekomplexnímu 

zpracování rozpočtu projektu opět doporučili tento záměr pod hlavičkou Regionu Podluží 

nerealizovat. S tímto souhlasili všichni přítomní. Starostka Ing. Eva Rajchmanová se vyjádřila, 

že tento nápad by měl p. Kašník řešit s odborníky a nikoli s obcemi či Regionem Podluží. Starosta 

Ing. Zdeněk Tesařík podotkl, že starostové řeší v tomto odvětví aktuální problémy a návrh 
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p. Kašníka se týká historie a měl by být řešen odborníky.  

Výsledkem dlouhého jednání bylo jednomyslné stanovisko, že není v silách Regionu Podluží 

se na projektu p. Kašníka podílet. 

Předseda svazku uvedl, že Region Podluží by se mohl sám vydat vlastní cestou vytvoření filmového 

či obrazového dokumentu s písemným zadáním zaměřeným na historii, vývoj a budoucnost 

folkloru. S tímto návrhem všichni souhlasili, že by takovýto projekt mohl být přínosný pro folklor 

na Podluží. Poté vyzval předseda svazku přítomné k hlasování. 

Usnesení č. 5a/179 
Rada starostů bere na vědomí žádost o projednání návrhu projektu p. Kašníka „Kroje a lidová 

kultura.“ Region Podluží se věnuje současným problémům folkloru a v budoucnu se bude 

zaměřovat především na vlastní projekty. 

                                                                                                                                                 H:13-0-0 

 

Předseda svazku Pospíšil:  

- stanovy Regionu Podluží, zda již byly projednány v zastupitelstvech, 

- volby v roce 2018 – prezidenta v lednu a komunální volby patrně v říjnu, 

- přestupky, v letošním roce se nevyplňují výkazy za rok 2017 z důvodu změny legislativy 

a nejasných výkladů výkazů, 

- novela stavebního zákona, od 1. 1. 2018 vinné sklepy, stavební povolení 2.000,- Kč, 

- GDPR, k tomuto také Mgr. Jurečka, kdo má zájem o spolupráci s jeho advokátní kanceláří 

v této záležitosti. 

Usnesení č. 5b/179 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuse. 

                                                                                                                                                 H:13-0-0 

 

 

Bod programu č. 6 – Závěr 

Předseda svazku Region Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval domácímu panu starostovi 

Mgr. Josefu Osičkovi za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast.  

 

 

Příští zasedání rady starostů se uskuteční v úterý 6. února 2018 v Josefově, v 9.00 hodin. 

 

 

Zapsala:  Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí 

 

 

V Lanžhotě dne: 11. ledna 2018 

  

 

 

 

Předseda:  Mgr. Vojtěch Pospíšil   .................................................... 

 

 

 

 

Místopředseda: Mgr. Josef Osička    .................................................... 


