
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko ze dne 16. května 2006 
 
30/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila připravený program rady. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0). 

 

31/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu o převodu finančních prostředků sub-projektům 

v rámci projektu INNOREF, kterou uzavírá MR Hranicko s: 

§ Obcí Potšát na sub-projekt EWARU  

§ Městem Hranice na sub-projekt STS 

§ Obcí Střítež nad Ludinou na sub-projekt RECOVER 

§ Univerzitou Palackého na sub-projekt STRASSE 

§ Fakultní nemocnicí Olomouc na sub-projekt INNOMED 

§ Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy na sub-projekt AEDES 

§ Regionálním energetickým centrem o.p.s. na sub-projekt BRIE  

§ Vysokou školou logistiky o.p.s. na sub-projekt PROAGRITOUR 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0). 

 

32/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu o partnerství na realizaci projektu Rozvoj 

cykloturistiky na Hranicku financovaného z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na rok 

2006. s Obcí Špičky, s Obcí Teplice nad Bečvou a s Obcí Starý Jičín  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

33/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu mezi MR Hranicko a Tomášem Pospěchem 

(Nakladatelství DOST) na realizaci projektu „Týden v životě Hranicka“. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

34/2006 RS 

Rada  po projednání schválila smlouvu mezi MR Hranicko a firmou Váhala & spol. s.r.o. na zajištění 

propagace v rámci fotografické výstavy „Týden v životě Hranicka“. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

 

 



 

 

35/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání neschválila pozici MR Hranicko jako investora vodovodní sítě na 

Potštátsku a doporučuje založit účelový svazek obcí za účelem vytvoření vodovodní sítě na Potštátsku. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

36/2006 RS 

Rada MR Hranicko bere na vědomí postup při realizaci Akčního plánu na roky 2006 – 2007 a jeho 

dokončení do 31.5. 2006. 

(pro: 5, proti:0, zdržel se:0) 

 

37/2006 RS 

Rada MR Hranicko, po zhodnocení realizace externího poradenství v rámci projektu INNOREF mezi 

MR Hranicko a CpKP střední Morava, vyzývá dodavatele k dodržování smlouvy a specifikací 

předmětu díla a termínů  stanovených Sekretariátem MR Hranicko. 

(pro: 5, proti:0, zdržel se:0) 

 

38/2006 RS 

Rada MR Hranicko bere na vědomí informaci o realizaci projektu Partnerství pro rozvoj 

Olomouckého kraje na Hranicku. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

39/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání  bere na vědomí zprávu z realizace sub-projektu STRASSE a 

nabídku firmy T-Mapy a navrhuje představit nabídku firmy T-Mapy na červnové Valné hromadě. 

(pro: 5, proti:0, zdržel se:0) 

 

40/2006 RS 

Rada MR Hranicko schvaluje podání projektu s pracovním názvem „Řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti na Hranicku“ do 2. výzvy grantového schématu OP Rozvoje lidských zdrojů ÚP 

Olomouc. 

(pro: 4, proti:0, zdržel se:0) 
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