
 

Usnesení Rady MR Hranicko ze dne 14.února 2006 
  
12/2006 RS 

Rada MR Hranicko schválila navrženou změnu programu rady. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

13/2006 RS 

Rada MR Hranicko bere na vědomí zprávu o financování projektu INNOREF a o způsobu získávání 

příspěvků na kofinancování od Ministerstva pro místní rozvoj Olomouckého kraje v roce 2006. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

14/2006 RS 
Rada MR Hranicko po projednání schvaluje: 

Smlouvu o zajištění externího poradenství mezi MR Hranicko a Vysokou školou logistiky o.p.s., 

Smlouvu o zajištění externího poradenství mezi MR Hranicko a Regionálním energetickým centrem, 

Smlouvu o zajištění externího poradenství mezi MR Hranicko a Regionální agenturou pro rozvoj 

střední Moravy, 

Smlouvu o partnerství mezi MR Hranicko a MR Záhoran o zajištění účasti na sub-projektu AEDES. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

15/2006 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schvaluje Smlouvu o partnerství mezi MR Hranicko a obcí Rakov 

na zajištění účasti na sub-projektu BRIE. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

16/2006 RS 

Rada MR Hranicko bere na vědomí informaci o sběračích projektů v MR Hranicko a o způsobu 

zajištění sběru námětů na projekty zaměstnanci Sekretariátu MR Hranicko. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

17/2006 RS 
Rada MR Hranicko podporuje zachování nemocnice v Hranicích a zasadí se o podporu jejího dalšího 

fungování. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

 

 



 

18/2006 RS 
Rada MR Hranicko bere na vědomí stav zpracování aktualizace Strategie rozvoje MR Hranicko. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0). 

 

19/2006 RS 
Rada MR Hranicko schvaluje přejmenování Strategie Mikroregionu Hranicko na Strategii Regionu 

Hranicko. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

20/2006 RS 

Rada MR Hranicko projednala přípravu Valné hromady Mikroregionu Hranicko, která se bude konat 

dne 9. března 2006 od 14 hod. ve společenském centru v Černotíně. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

21/2006 RS 

Rada MR Hranicko bere na vědomí stav přípravy mikroregionu na programu LEADER ČR a pověřuje 

Sekretariát MR Hranicko zajištěním výkonného zázemí Rozvojovému partnerství Regionu Hranicko. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0) 

 

22/2006 RS 
Rada MR Hranicko bere na vědomí přípravu projektu ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a 

Středním odborným učilištěm Hranice na operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1. 

Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve 

vzdělávání. 

(pro: 7, proti:0, zdržel se:0). 
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