
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko ze dne 4. října 2006 
 

67/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila upravený program Rady. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

68/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o podpoře projektu Řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů a schvaluje: 

- zřízení samostatného účtu pro realizaci projektu 

- realizaci výběrového řízení na projektového manažera 

a pověřuje předsedu svazku podpisem dohody o poskytnutí příspěvku. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

69/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila realokaci nevyčerpaných finančních prostředků v projektu INNOREF  

z položky sub-projekty ve výši 139 143 EURO z rozpočtu MR Hranicko do rozpočtů zahraničních 

partnerů projektu. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

70/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila aktualizovaný plán prezentačních a propagačních aktivit na rok 2006. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

71/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o programu Leader na léta 2007-2013. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0). 

 

72/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o realizaci projektu Zásobování potštátska pitnou 

vodou a pověřuje starostku obce Potštát k jednání s obcí Radíkov jménem MR Hranicko. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

73/2006 RS 

Rada MR Hranicko pověřuje Sekretariát k přípravě nabídek na kancelářské prostory pro MR Hranicko 

v Hranicích na rok 2007. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 



 

 

 

74/2006 RS 

Rada MR Hranicko pověřuje předsedu svazku podpisem Podmínek k rozhodování účasti státního 

rozpočtu na financování projektu INNOREF. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

75/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu o partnerství na projektu „Rozvoj cykloturistiky 

ve venkovských oblastech MR Hranicko“ s Mikroregionem Rozvodí na zajištění spolufinancování 

projektu.  

 (pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

76/2006 RS 

Rada MR Hranicko pověřuje předsedu svazku k zaslání výzvy o uhrazení členských příspěvků a 

k účasti na Zastupitelstvu obce Bělotín. (pro: 6, proti:0, zdržel se:0). 
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předseda svazku     místopředseda svazku  
 

 

 


