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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  

 JUDr. Anna Bradávková  Kostice – starostka  

 Mgr. Přemysl Růžička   Josefov – místostarosta      

 Mgr. Ladislav Straka   Lanžhot – starosta 

 Ing. Jaroslav Kreml   Lužice – starosta  

 Ing. Jan Vlašic   Mikulčice – starosta 

 Zdeněk Brhel   Nový Poddvorov – starosta 

 Ing. Lubomír Zahradník   Prušánky – starosta  

 Ing. Ivo Padalík   Starý Poddvorov – starosta 

 Mgr. Hana Zoubková   Týnec – starostka 

 

Omluveni: 

 Bc. Jana Filipovičová    Hrušky – starostka  

 Mgr. Renáta Priesterrathová  Ladná – starostka  

 Ing. Zdeněk Tesařík   Tvrdonice – starosta  

 Ing. Josef Smetana   technicko-administrativní pracovník 

 

Zapisovatel:  

 Denisa Spevárová   manažerka Regionu Podluží 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění usnesení  

3. Organizační záležitosti 

- Ples RP 

- Granty a dotace JMK 2018 

4. Různé  

- Aktuálně z OBCEPRO 

- Prezentace – EUROVALLEY s.r.o. – audity poj.smluv a komplexní řešení poj.událostí 

obce 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

Bod programu č. 1 – Zahájení 

Starosta obce a předseda Regionu Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, přivítal všechny přítomné 

a seznámil všechny s programem zasedání. Hlasování bude uváděno v pořadí: pro-proti-zdržel se.  

Usnesení č. 1/180 
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží. 

H: 11-0-0 
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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. 

Usnesení č. 2/180 
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 

                                                                                                                                                H: 11-0-0 

 

 

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti –(Ples RP, Granty a dotace 
JMK 2018) 

Předseda svazku sdělil přítomným, že ples Regionu Podluží, který se konal 26. 1. 2018 v Ladná, 

proběhl ve velmi dobré náladě a byl výborně zorganizován. Poděkoval všem, kteří se podíleli 

na přípravě, především obci a paní starostce obce Ladná a jejím zaměstnancům. Předal slovo 

manažerce, která informovala, že kompletní vyúčtování příjmů a výdajů na tuto akci bude 

k dispozici až na příštím zasedání Rady starostů z důvodu nepřítomnosti paní starostky z Ladné. 

Dále manažerka požádala starosty o stanovení místa a termínu pro příští ples regionu Podluží. 

Zájem projevili starostové z obcí Dolní Bojanovice, Lužice, Moravský Žižkov a Týnec, ale kvůli 

plánovaným stavebním úpravám sálů musí tuto možnost prověřit. Předseda tedy vyzval starosty, 

aby do příštího zasedání možnosti zvážili a termín a místo konání plesu v roce 2019 bude 

předmětem jednání na příštím zasedání. 

Usnesení č. 3a/180 
Rada starostů bere na vědomí záležitosti týkající se plesu Regionu Podluží. 

                                                                                                                                                H: 11-0-0 

 

Předseda se dotázal manažerky, zda bude opět možnost podat žádost o dotaci na přehlídky pořádané 

Regionem Podluží v roce 2018 (Zpěváček Podluží, Verbíř Podluží a Přehlídka dětských folklorních 

souborů). Manažerka informovala, že dotační program JMK i letos umožňuje tuto možnost 

a o dotaci bude požádáno do konce února roku 2018. Žádost zpracuje sama manažerka. 

Usnesení č. 3b/180 
Rada starostů bere na vědomí informace o dotacích pro rok 2018. 

                                                                                                                                                H: 11-0-0 

 
 

Bod programu č. 4 – Různé (Aktuálně z OBCEPRO, Prezentace 
EUROVALLEY s.r.o.) 

Předseda svazku sdělil všem přítomným, že Ing. Křivánková je z dnešního zasedání omluvena, 

jelikož má jednání v Praze, nicméně informace ohledně projektu „Podluží plánuje společně“ 

poskytla následující. Zpracovávání strategií jednotlivých obcí probíhá dle plánu. Pro obec Lužice je 

dokument téměř hotov, proběhnou ještě korektury textů návrhové části a schválení zastupitelstvem. 

Pro obec Ladná probíhá oprava a doplnění analytické části ze strany obce, v Lanžhotě byla 

ukončena dotazníková šetření a právě probíhá přepis těchto dotazníků do elektronické podoby, je 

naplánována beseda s občany, zpracovává se analytická část. V Dolních Bojanovicích již bylo také 

ukončeno dotazníkové šetření, je dokončena analytická část a bude zaslána k připomínkování, také 

se připravuje beseda s občany. V obci Prušánky se začíná zpracovávat analytická část, bude zaslán 

vzor dotazníku.  

Usnesení č. 4a/180 
Rada starostů bere na vědomí informace k projektu „Podluží plánuje společně“. 

                                                                                                                                                 H:11-0-0 
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Předseda svazku přivítal zástupce spol. EUROVALLEY s.r.o. a následovala prezentace, kdy 

zástupce spol. Mgr. Tuček informoval starosty o možnosti společného pojištění obcí v rámci 

regionu Podluží. Starostové souhlasili se zpracováním návrhu tohoto společného pojištění 

a poskytnou spol. EUROVALLEY informace ke zpracování auditu pojištění a návrhu společného 

pojištění. 

Usnesení č. 4b/180 
Rada starostů bere na vědomí informace o možnosti společného pojištění obcí. 

                                                                                                                                                 H:11-0-0 

 

 

Bod programu č. 5 – Diskuse 

Starosta Mgr. Ladislav Straka pozval všechny přítomné na další ročník mezi-obecního turnaje 

v kuželkách, které proběhne ve dnech 20. 2. 2018, 21. 2. 2018 a finále dne 27. 2. 2018. Připomenul 

také pravidla soutěže a uvedl, že doufá v hojnou účast.  

Předseda svazku Pospíšil – změna pravomoci NKÚ, následně z rodinných důvodů musel zasedání 

opustit a v hlasování byl zastoupen, Mgr. Přemyslem Růžičkou, místostarostou obce Josefov. 

Starostka JUDr. Anna Bradávková – kasina a herny v obcích 

Starosta Ing. Ivo Padalík – GDPR 

Usnesení č. 5/180 
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuse. 

                                                                                                                                                 H:11-0-0 

 

 

 

Bod programu č. 6 – Závěr 

Místopředseda svazku Region Podluží, Mgr. Josef Osička, poděkoval předsedovi a zároveň 

domácímu panu starostovi, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi, za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem 

přítomným za účast.  

 

 

Příští zasedání rady starostů se uskuteční v úterý 6. března 2018 v Ladné, v 9.00 hodin. 

 

 

Zapsala:  Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí 

 

V Lanžhotě dne 8. 2. 2018 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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


