
 

 

Usnesení Rady MR Hranicko 
ze dne 9. října 2007 

 

94/2007 RS  

Rada MR Hranicko schválila navržený program jednání. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

95/2007 RS 

Rada MR Hranicko doporučuje Valné hromadě MR Hranicko revokovat usnesení VH 

72/2006 ze dne 12. prosince 2006 a snížit členský příspěvek obce Střítež nad Ludinou na sub 

projekt RECOVER o 25 315 Kč. Nová výše členského příspěvku obce Střítež nad Ludinou na 

sub projekt RECOVER pro rok 2007 je 227 205 Kč (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

96/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schvaluje spolupráci s CpKP střední Morava na přípravě 

konference „O lidech s lidmi“, pověřuje Sekretariát MR Hranicko zajištěním prezentace 

projektu INNOREF na konferenci a pověřuje předsedu svazku učinit nezbytné kroky 

k přípravě konference. (0 – pro, 5 – proti, 1 - se zdržel) 

 

97/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání smyslu a podmínek členství Mikroregionu Hranicko ve 

Sdružení cestovního ruchu – Střední Morava považuje členství Města Hranice za dostatečné 

z hlediska hájení zájmů mikroregionu a doporučuje vstup Hranické rozvojové agentury 

z.s.p.o. v souladu s usnesením RS 87/2007. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

98/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu Kontrolní komise ze dne 1.10.2007  (6 pro, 0 

proti, 0 se zdržel) 

 

99/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o stavu vývoje spolupráce s polským regionem 

Dolna Mala Panew a pro přípravu projektů stanovuje tato prioritní témata v tomto pořadí:  

- 1. Rozvoj cestovní ruchu, destinační management, aktivity v CR  

- 2. Projekt kulturní spolupráce  

- 3. Spolupráce škol v oblasti enviromentální či jiné výchovy 

(6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 



 

 

 

100/2007 RS 

Rada MR Hranicko bere na vědomí informaci o přípravě investičního projektu Pitná voda 

pro Potštátsko. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

101/2007 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí zprávu o nutnosti uzavření smlouvy s auditorem k 

projektu Pracovní týmy a pověřuje předsedu svazku po seznámení s výsledky výběru 

podpisem smlouvy. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

102/2007 RS 

Rada MR Hranicko schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování rekvalifikačních kurzů 

v projektu Pracovní týmy ze dne 19. 1. 2007 mezi MR Hranicko a Střední lesnickou školou 

Hranice. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

103/2007 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila smlouvu mezi MR Hranicko a Tomášem 

Vohralíkem na úpravy internetového portálu projektu INNOREF. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

104/2007 RS 

Rada MR Hranicko schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o externím poradenství mezi MR 

Hranicko a DSO MR Záhoran ze dne 28.8.2006 o zajištění přípravy a prezentace člena 

Řídícího výboru projektu INNOREF Pavly Krbálkové na závěrečné konferenci projektu 

INNOREF v Udine. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  
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