
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko 
ze dne 15. května 2007 

 

 

49/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila upravený program rady dle návrhu pana Balka. 

(pro: 5, proti:0, zdržel se:0) 

 

50/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o zpracování plánů rozvoje vesnic z rozpočtu 

INNOREF a schválila zadání pro poptávkové řízení na výběr firmy na zpracování plánů. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

51/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o absorpční kapacitě regionu Hranicko v letech 2007 – 

2008 a po projednání schválila smlouvu o partnerství mezi MR Hranicko a ARS rozvojová agentura 

s.r.o. při zpracování projektů v programovacím období 2007 – 2013. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

52/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí dodatek k pracovním smlouvám zaměstnanců v projektu 

Pracovní týmy, kterým se mění místo výkonu práce. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

53/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí finanční situaci v projektu Pracovní týmy a pověřuje Sekretariát 

MR Hranicko svoláním schůzky zapojených subjektů do projektu a návrhem řešení předfinancování 

projektu. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

54/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o možnostech přípravy měkkých projektů dle 

předloženého materiálu na programovací období Evropské unie 2007 – 2013 a schválila přípravu 

projektů: 

- Zaměstnávání nezaměstnaných při obcích   

- Zajištění destinačního managementu cestovního ruchu  

- Vytvoření stabilní sítě základních škol 

- Informační systém na podporu podnikání  



 

 

- Celoživotní vzdělávání obyvatel  

k jejich podání do veřejných výzev příslušných operačních programů v období 2007 – 2008.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 
 

55/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v projektu INNOREF. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

56/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o návrhu hodnocení sub-projektů. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

57/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu o poskytnutí dotace Olomouckým krajem ve 

výši 20.000 Kč na úhradu nákladů na kulturní akci „Mlynářský krajánek“ v roce 2007. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

58/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici finančního manažera 

projektu INNOREF ve složení: Jan Balek, Miloslava Hrušková, Miloslav Wildner, Zdeněk Lév, 

Radovan Mikuš a Júlia Vozáková (pro: 6, proti:0, zdržel se:0). 

 

59/2007 RS 

Rada MR Hranicko pověřuje předsedu a místopředsedu vstoupit v jednání s obcí Bělotín o úhradě 

nezaplacených čl. příspěvků a následném stanovení termínu mimořádné Rady, na které by se tato 

situace projednávala. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

60/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o zajištění přípravy regionu Hranicko na využití 

programu LEADER 2007 – 2013 a schválila Smlouvu o spolupráci mezi MR Hranicko a Rozvojovým 

partnerství o zajištění funkce manažera partnerství. 

(pro: 5, proti:0, zdržel se:0) 

 

 

Mgr. Miroslav Wildner                                                         Radovan Mikuš 

   předseda svazku     místopředseda svazku  


