
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko ze dne 10. listopadu 2006 
 
 
77/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila upravený program Rady. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

78/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání navrhuje Valné hromadě MR Hranicko kandidáty na orgány svazku 

předseda: Miroslav Wildner, místopředsedu: Radovan Mikuš, členové rady: Miroslav Wildner (Město 

Hranice), Radovan Mikuš (Obec Všechovice), Júlia Vozáková (Obec Hustopeče n.B.), Zdeněk Lév 

(Obec Střítež nad Ludinou), Karel Galas (Obec Potštát), Alena Veličková (Obec Horní Újezd), 

Antonín Tomeček (Obec Opatovice). 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

79/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání doporučuje Valné hromadě MR Hranicko schválit členské 

příspěvky dle navrženého podkladu a pověřuje Sekretariát MR Hranicko přípravou podkladového 

materiálu pro zastupitelstva členských obcích specifikující způsob stanovení členských příspěvků pro 

rok 2007. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

80/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schvaluje převedení 75% podílu celkových vyčerpaných nákladů za 

rok 2005 Fakultní nemocnici Olomouc za sub-projekt INNOMED za předpokladu písemného příslibu 

spolupráce při zajištění spolufinancování a vlastní koordinace kroků při zajištění spolufinancování 

sub-projektu dle předloženého podkladu. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

81/2006 RS 

Rada MR Hranicko pro projednání vybrala nabídku na kancelářské prostory pro Sekretariát MR 

Hranicko v Hranicích č.1 dle podkladového materiálu a pověřuje předsedu svazku podpisem nájemní 

smlouvy. 

(pro: 5, proti:0, zdržel se:0) Pan Mikuš opustil místnost. 

 

82/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila aktualizaci č. 1 Směrnice Pro organizaci práce 

Sekretariátu MR Hranicko na přípravě projektů. 



 

 

(pro:4 , proti:0, zdržel se:0) Pan Mikuš a pan Tomeček nebyli přítomni hlasování. 

 

83/2006 RS 

Rada MR Hranicko pro projednání schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci a 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem. 

(pro:4 , proti:0, zdržel se:0) Pan Mikuš se vrátil a paní Veličková a odešla. 

 

84/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu  o možnostech pokračování Sekretariátu MR Hranicko po 

ukončení projektu INNOREF. 

(pro:4 , proti:0, zdržel se:0) 

 

85/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na pozici projektového manažera pro 

projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů  

(pro:5 , proti:0, zdržel se:0) Paní Veličková se vrátila. 

 

86/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila limit pro vzdělávací programy pro Rozvojové partnerství, 

EUROTEAM a Sekretariát MR Hranicko v celkové výši 154 000 Kč dle předloženého návrhu (pro:5 , 

proti:0, zdržel se:0) 

 

87/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila podání žádosti na Nadaci ČEZ na dofinancování sub-projektu 

INNOMED. 

(pro:5 , proti:0, zdržel se:0) 

 

88/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 4737/04/5153 a pověřuje předsedu 

svazku k podpisu dodatku. 

(pro:4 , proti:0, zdržel se:0) Paní Veličková se omluvila a odešla. 

 

 

Horník Antonín      Vladimír Juračka PhDr. 

předseda svazku     místopředseda svazku  
 

 

 


