
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko 
 ze dne 19. ledna 2007 

 

 

 

1/2007 RS 
Rada MR Hranicko schvaluje upravený program Rady v bodě různé o Aktualizaci směrnice č.1 a 

Dodatek smlouvy s Fakultní nemocnicí Olomouc.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

2/2007 RS 
Rada MR Hranicko po projednání schválila harmonogram a rozpočet realizace projektu „Řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů“ dle předloženého podkladu.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

3/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila znění Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi MR Hranicko 

a partnery projektu „Pracovní týmy“ a pověřuje předsedu svazku podpisem smluv s těmito partnery 

projektu: Obec Ústí, Obec Skalička, Městys Hustopeče nad Bečvou, Obec Černotín, Obec Bělotín, 

Obec Partutovice, Obec Radíkov, Obec Horní Újezd, Město Potštát, Obec Zámrsky, Obec Střítež nad 

Ludinou, Ekoltes Hranice a.s.. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

4/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o podání žádosti o povolení zprostředkování 

zaměstnání na Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem zřízení Agentury práce a schválila znění 

Dohody Agentury práce s uživatelem a znění Smlouvy o dočasném přidělení zaměstnance.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

5/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na poradenské a motivační kurzy a 

individuální poradenství v projektu „Pracovní týmy“ a schválila Smlouvu o poskytování poradenských 

a školících služeb s Ing. Irenou Šrámkovou v předloženém znění.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

6/2007 RS 



 

 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu o poskytování rekvalifikačních kurzů na ruční 

motorovou pilu a křovinořez mezi MR Hranicko a Střední lesnickou školou se sídlem v Hranicích. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

7/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu o zpracování mezd a činností s tím souvisejících 

mezi MR Hranicko a Schola servis se sídlem v Prostějově.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

8/2007 RS 

Rada MR Hranicko doporučuje oslovit pojišťovny kvůli pojištění odpovědnosti za škodu účastníků 

projektu Pracovní týmy při realizaci rekvalifikačních kurzů a poradenských aktivit, nabídky porovnat a 

vybrat nejlevnější variantu.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

9/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Aktualizaci č.2 Směrnice č. 2 O zabezpečení zákona o 

finanční kontrole.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

10/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Harmonogram aktivit týkajících se cyklotrasy „Po stopách 

využívání vodní a větrné energie“ v roce 2007.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

11/2007 RS 

Rada MR Hranicko ukládá předsedovi svazku zabezpečit předání agendy sub-projektu STS - 

Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu novému projektovému manažerovi a zajistit dodání návrhu 

koncepce k projednání na úrovni MR Hranicko s termínem do 31. ledna 2007.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

12/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí situaci v sub-projektu BRIE – Regionální trh s biomasou a 

pověřuje předsedu vyvolat jednání s Regionálním energetickým centrem o.p.s. a stanovit přesný 

harmonogram výstupů do konce června 2007. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 



 

 

 

13/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí Finanční situaci projektu INNOREF a doporučuje Valné 

hromadě neuznatelné náklady projektu INNOREF (úroky z úvěru a kursové rozdíly) rozložit na 

období 2007-2008. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

14/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila přípravu Národní konference v projektu INNOREF v Hranicích v červnu 

a ukládá Sekretariátu MR Hranicko rozpracovat možnosti organizace konference. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

15/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila Smlouvu o dílo mezi MR Hranicko a Mgr. Karlem Přibylem na úpravu a 

doplnění internetové prezentace www.mikroregion-hranicko.cz a pověřuje předsedu podpisem této 

smlouvy. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

16/2007 RS 

Rad MR Hranicko po projednání schválila Smlouvu na zajištění externího poradenství se SOŠP a 

SOUS Hranice a pověřuje předsedu podpisem této smlouvy. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

.  

17/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila podání žádosti do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro 

jeden z těchto projektů: 1) Geografický informační systém na Hranicku 

                                      2) Bezdrátové připojení škol na Hranicku k internetu. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

18/2007 RS 
Rada MR Hranicko schválila Aktualizaci č. 2 Směrnice č.1 Pokyn pro vedení účetnictví a oběh 

účetních dokladů podle předloženého znění.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

19/2007 RS 

http://www.mikroregion-hranicko.cz


 

 

Rada MR Hranicko schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o převodu finančních prostředků pro realizaci 

sub-projektu: INNO-MED v rámci Komponenty 4 projektu INNOREF – Inovace a efektivní 

využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného rozvoje.  

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

 
 

 

Mgr. Miroslav Wildner                                                         Radovan Mikuš 

   předseda svazku     místopředseda svazku  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


