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Přítomni: 

 Mgr. Vojtěch Pospíšil   Josefov – předseda a starosta 

 Mgr. Josef Osička   Moravský Žižkov – místopředseda a starosta 

 Tomáš Makudera   Dolní Bojanovice – místostarosta  

 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 

 Ing. Jan Vlašic   Mikulčice – starosta 

 Zdeněk Brhel   Nový Poddvorov – starosta 

 Ing. Lubomír Zahradník   Prušánky – starosta 

 Ing. Ivo Padalík   Starý Poddvorov – starosta 

 Ing. Zdeněk Tesařík   Tvrdonice – starosta  

 Mgr. Pavel Jurečka   právník  

 

Omluveni: 

 

 Ing. Josef Smetana   technicko-administrativní pracovník 

 Denisa Spevárová   manažerka svazku 

 Mgr. Hana Zoubková  Týnec - starostka 

 

Zapisovatel:  

 Ing. Petra Křivánková, Ph.D. odborný garant 

 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Kontrola plnění usnesení       

3. Organizační záležitosti 

- Ples RP 2019 – termín a místo 

- Cyklovýlet 

4. Různé 

 GDPR 

OBCEPRO 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

 

 



 2 

Bod programu č. 1 – Zahájení 

Starosta obce, Ing. Zdeněk Tesařík, přivítal přítomné a předal slovo předsedovi svazku obcí, 

Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Předseda svazku následně seznámil všechny přítomné s programem 

zasedání. Hlasování bude uváděno v pořadí: pro-proti-zdržel se. 

Usnesení č. 1/182 
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží. 

  H: 13-0-0 

 

 

Bod programu č. 2 – Kontrola plnění usnesení  

Předseda svazku seznámil přítomné s kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání, kdy zbývá 

dořešit Usnesení č. 4d/181 Cyklovýlet z minulého zasedání a z předminulého zasedání Usnesení č. 

3a/180 Termín a místo plesu Regionu Podluží 2019. 

Usnesení č. 2/182 
Rada starostů bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 
                                                                                                                                                H: 13-0-0 

 

 

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti –(Ples RP, Cyklovýlet) 

Předseda svazku informoval přítomné o přípravě plesu RP v 2019. Je nutné stanovit termín a místo 

konání. Navržený termín konání je pátek 25.1.2019. O pořádání měly zájem obce Moravský Žižkov 

(ale bude probíhat oprava sálu), dále Lužice a Dolní Bojanovice. Na základě proběhlé diskuze se 

Ples bude konat v Hruškách. 

Předseda svazku předal slovo starostovi Ing. Jaroslavu Kremlovi, aby přítomné seznámil 

s podrobnostmi připravovaného cyklovýletu "Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku". 

Cyklovýlet se bude konat v pátek 27.4.2018. Trasa: start v 9.00 hod. ve Starém Poddvorově (se 

snídaní), dále zastávka v Dolních Bojanovicích (Slovácká chalupa, Tonstudio Rajchman), 

následovat bude zastávka v Mutěnicích (lípa, popř. zásobník plynu – zde bude svačinka) a zastávka 

u Dubňanské hory (rozhledna). Závěr bude cca ve 12 hod. v Mutěnicích – restaurace U Hranolka. 

Celková délka trasy je 20 km. Pozvánky rozeslány vč. sponzorů, sanitka zajištěna, svačinu zařídí 

manažerka a bude přepravována buď v sanitce, anebo u místopředsedy, určit místo svačiny, nahlásit 

počty účastníků, informace o trase a zastaveních atd. Mokrá varianta cesta HO – Mutěnice, cesta 

lesem, úsek cca 500 m a v tomto případě by svačinka byla u lípy. Nahlásit počty účastníků u 

manažerky Spevárové. Startovné je 100,- Kč.  

Starosta Kreml dále informoval přítomné o konání „dětského výletu na kole“ konaného dne 

2.6.2018. Jedná se o charitativní jízdu na kole dětí (je to sobota), trasa Lužice – Dolní Bojanovice - 

Prušánky – Moravský Žižkov – cesta končí v Hustopečí. Pokud pojedou účastníci z regionu, tak by 

se mohlo končit v Moravském Žižkově (jinak je plánovaná oficiální zastávka ve Velkých 

Bílovicích). 

Usnesení č. 3a/182 
Rada starostů schvaluje  konání příštího plesu Regionu Podluží dne 25.1.2019 v Hruškách. 

                                                                                                                                                H: 13-0-0 

 

Usnesení č. 3b/182 
Rada starostů bere na vědomí  informace o konání cyklovýletu. 

                                                                                                                                                H: 13-0-0 
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Usnesení č. 3c/182 
Rada starostů bere na vědomí  informace o konání „dětského výletu na kole“. 

                                                                                                                                                H: 13-0-0 

 
 

Bod programu č. 4 – Různé (Aktuálně z OBCEPRO, GDPR) 

Předseda svazku obcí předal slovo Mgr. Pavlu Jurečkovi, který informoval přítomné ohledně 

problematiky GDPR. DSO nepotřebuje mít oficiálního pověřence. Pověřenec musí mít ale znalost, 

může radit. Oficiální nabídka od Mgr. Jurečky se odhaduje dle zkušeností z příspěvkových 

organizací obcí na cca 9 tis. Kč za vstupní analýzu. Je možné financovat analýzu z rozpočtu RP 

nebo v rámci spolupráce obcí na projektu „Podluží plánuje společně“. Mgr. Jurečka na příštím 

setkání rady starostů představí svoji konkrétní nabídku pro RP. Mgr. Jurečka uvedl informaci, že 

v rámci nové výzvy MPSV se může řešit problematika GDPR podrobněji. Ing. Křivánková 

upřesnila tyto informace, zejména to, že lze na tuto aktivitu podat nový projekt do výzvy č. 80 

MPSV. Termín odevzdání je 15.6.2018. 

Předseda svazku požádal Ing. Petru Křivánkovou o aktuální informace o probíhajícím projektu 

„Podluží plánuje společně“ v rámci programu OBCEPRO a předal jí slovo. Ing. Křivánková 

informovala o stavu a realizaci ve všech členských obcích. Dále informovala o tom, že v projektu 

byla schválena změna, která umožní proplacení DPP za přepis jednotlivých dotazníků v rámci 

dotazníkových šetření v jednotlivých obcích. Dále informovala, že projekt se řeší již 6 měsíců, a 

bude se předkládat do 30.4.2018 1. zpráva o realizaci (ZoR) projektu. Následně poskytla informaci, 

že MPSV již uvolnilo první zálohovou platbu na řešení projektu a tato částka byla připsána na účet 

RP. Dále Ing. Křivánková přítomným starostům poskytla informaci ve věci společného výjezdního 

setkání (teambuildingu) ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko. Starostové za Mikroregion 

Hodonínsko nebyli o této akci předem informováni (případný společný výjezd dvou DSO) a na 

posledním setkání starostů se k této věci nevyjádřili, navrhuju manažerka svazku Mikroregionem 

Hodonínsko současné spojení dvou dobrovolných svazků obcí pro výjezdní zasedání nerealizovat. 

Každý DSO ať si realizuje svoji akci samostatně.  

Starosta Lanžhota, Mgr. Ladislav Straka přivítal hosty, Ing. Jana Vybírala a Ing. et Mgr. et Bc. Libor 

Lněnička, Ph.D., a přiblížil témata dvou přednášek. Tématem přednášek byla ochrana životního 

prostředí a ochrana památek sv. dědictví UNESCO.  

1. Biosférická rezervace Dolní Morava – přednášející: Ing. Jan Vybíral, ředitel 

2. Památky sv. dědictví UNESCO – přednášející: Ing. et Mgr. et Bc. Libor Lněnička, Ph.D. 

Po přednášce vystoupil starosta Straka a vysvětlil pojem „rezervace“ na příkladu Rakouska, kde se 

biosférická rezervace nazývá „parkem“. Jde o jedinečné prostředí, které si vyžaduje ojedinělý 

přístup a naším cílem by mělo být hledání součinnosti všech aktérů, kterých se uvedená 

problematika týká. Hledání řešení by mělo být přirozené pro všechny. Způsob této ochrany 

podporuje jak starostka z Kostic, tak i starosta Lužic Ing. Jaroslav Kreml. Je nutná podpora výsadby 

typických odrůd pro zdejší krajinu. Starosta Prušánek Ing. Lubomír Zahradník uvedl, že někdy je ta 

cesta složitá, neboť častou bariérou je přístup zemědělců. Zemědělci by měli převzít odpovědnost 

za používání chemických látek při ošetřování svých pozemků, k tomu však chybí odpovídající 

legislativa. Dalším zmíněným tématem byla problematika vody a zadržování vody v krajině, které 

je v současné době velmi problematické. Hezkým příkladem dobré praxe v ochraně ŽP je oblast 

Šardic. Biosférická rezervace nabízí svoji pomoc při hledání řešení, která povedou ke zvýšení 

ochrany ŽP. 

Přednáška zaměřená na Památky sv. dědictví UNESCO. Objekty UNESCO a hospodaření v krajině 

byly představeny v rámci projektu, který se řeší za podpory Interreg ČR a SR ve spolupráci 

s městem a VŠ v Ružomberoku, za ČR je partnerem MU Brno. Projekt i přednáška byla zaměřena 

na ochranu a zachování sv. dědictví objektů UNESCO, v případě našeho území jde o území 
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Mikulčic. V rámci projektu budou uspořádány dvě konference několik workshopů (na území ČR 3), 

workshopy zaměřené na globální změny, člověk a jeho působení v krajině, publikace – Tradiční 

krajinné profese a krajinotvorné aktivity člověka. Odborné publikace pro představitele místních 

samospráv k jejich další práci, propagační věci, letáky 

Usnesení č. 4a/182 
Rada starostů bere na vědomí  informace o možnosti pořízení vstupní analýzy k GDPR od Mgr. 

Jurečky. 

                                                                                                                                                 H:13-0-0 

Usnesení č. 4b/182 
Rada starostů bere na vědomí  informace k projektu „Podluží plánuje společně“   

H:13-0-0 

 

Usnesení č. 4c/182 
Rada starostů bere na vědomí  informace z Biosférické rezervace Dolní Morava a z přednášky 

Památky sv. dědictví UNESCO   

H:13-0-0 

 

 

Bod programu č. 5 – Závěr 

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

Ing. Zdeňku Tesaříkovi za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast.  

 

Příští zasedání Rady starostů se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 v Kosticích, v 9.00 hodin. 

 

Zapsala:  Ing. Petra Křivánková, odborný garant  

 

 

Ve Tvrdonicích, dne 12. 4. 2018 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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


