
 

Usnesení Rady MR Hranicko ze dne 19. ledna 2006 
 
 
 
1/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila navrženou změnu programu rady. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

2/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o situaci v sub-projektech AEDES, PROAGRITOUR a 

BRIE. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

3/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí Zprávu o aktivitách a finanční zprávu projektu INNOREF za 

období červenec-prosinec 2005 předkládanou Centru pro regionální rozvoj. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

4/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu o poskytování externího poradenství mezi 

Mikroregionem Hranicko a Univerzitou Palackého. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 
 

5/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Plán propagačních a prezentačních aktivit Mikroregionu 

Hranicko na rok 2006 v předloženém znění. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 
 

6/2006 RS 

Rada MR Hranicko schvaluje prezentaci MR Hranicko a projektu INNOREF na Výstavě služeb 

cestovního ruchu a využití volného času Tourism Expo 2006 (pro: 7, proti:0, zdržel se:0). 
 

7/2006RS 

Rada MR Hranicko projednala přijetí a vyřazení majetku značení na cyklotrasách č. 6224, č. 6225,  č. 

6226 – „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ a doporučuje Valné hromadě MR Hranicko 

přijmout značení do majetku MR Hranicko a následně tento majetek vyřadit k jeho přijetí 

Mikroregionem Rozvodí. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 



 

8/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí schválenou dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého 

kraje na rok 2006 a schválila její využití pro dobudování cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a 

větrné energie“. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

9/2006 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o přípravě programu LEADER ČR a o výsledcích 

workshopu v Radíkově. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

10/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Vnitřní směrnici č. 4 – Spisový a skartační řád 

v předloženém znění.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

   

11/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu o partnerství v projektu Vzdělávací síť 

rozvoje venkova Olomouckého kraje. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 
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