
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko 

ze dne 6. března 2007 
 

30/2007 RS 

Rada MR Hranicko schvaluje upravený program Rady: rozšíření bodu č. 5 Sub-projekt EWARU o  

Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

31/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila Rozpočet projektu INNOREF do konce trvání projektu 

INNOREF dle předloženého návrhu. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

32/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí podání žádosti Rozvojového partnerství Regionu Hranicko na Ol. 

kraj na zajištění financování manažera partnerství. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

33/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí výsledky výběrového řízení, schválila smlouvu s firmou 

Frenštátská lesní a.s. na dodání drobné techniky v rámci projektu Pracovní týmy a pověřila předsedu 

jejím podpisem. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

34/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání  pracovní zprávy sub-projektu EWARU ve věci finanční situace 

sub-projektu a pořízení projektové dokumentace Projektu Zásobování Potštátska pitnou vodou ze dne 

5.3.2007:  

• Ukládá Městu Potštát, nositeli sub-projektu EWARU, specifikovat výši mimořádných čl. 

příspěvků na úhradu nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace na projekt 

Zásobování Potštátska pitnou vodou 

• Pověřuje předsedu MR Hranicko podpisem smlouvy s firmou Voding Hranice s.r.o. ve věci 

pořízení projektové dokumentace na projekt Zásobování Potštátska pitnou vodou za podmínky 

schválení mimořádných čl. příspěvků zastupitelstvy zapojených obcí. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0). 

 

35/2007 RS 



 

 

Rada MR Hranicko schvaluje uzavření dohody o budoucím majetkoprávním vypořádání ke stavbě 

Výtlačného vodovodního řadu PVC DN 100 v úseku od úpravny vody v Radíkově do vodojemu 

Středoletí s příslušenstvím, která je nedílnou součástí projektu „Zásobování obcí Potštátska 

napojením na SV Hranice“, a to s obcí Radíkov, jako vlastníkem stavby a dále s městy Potštát a 

Hranice jako účastníky projektu. Předmět dohody: Výtlačný vodovodní řad Radíkov-Středolesí. Cena 

stavby: 3 500 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 33/2007 zpracovaného Jiřím Nezhybou, Janáčkova 

731, Hranice). V případě převodu investorství na jakýkoliv jiný subjekt zaváže MR Hranicko tohoto 

nového investora ke splnění podmínek vypořádání. Tento závazek bude řešen společně s dohodou o 

převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení na nového investora (pro: 6, proti:0, 

zdržel se:0). 

 

36/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila Aktualizaci č.3 Směrnice č. 1 O Zabezpečení zákona o finanční kontrole. 

(pro: 6, proti:0, zdržel se:0) 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Wildner                                                         Radovan Mikuš 

   předseda svazku     místopředseda svazku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


