
 

 

 

Usnesení Rady MR Hranicko 19.8.2010 

 

Usnesení: 

15/2010 RS 

Rada MR Hranicko po projednání schválila zahájení projektu 1.9.2010. 

Rada MR Hranicko po projednání schválila zahájení čerpání úvěru na realizaci projektu „S přírodou a 

tradicemi společně“. 

Rada MR Hranicko po projednání schválila vznik ½ pracovního úvazku projektového manažera 

k projektu „S přírodou a tradicemi společně“. 

Rada MR Hranicko po projednání doporučuje Valné hromadě schválit mimořádné členské příspěvky 

na spolufinancování projektu „S přírodou a tradicemi společně“. 

(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

Usnesení: 

16/2010 RS 

Rada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu Destinační 

management. 

Rada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí informace o pokračování Destinačního 

managementu na Hranicku a doporučuje Valné hromadě Mikroregionu Hranicko schválit příspěvek 

na činnost Destinanačního managementu  na rok 2011, a to ve výši 41.800 (500 Kč na obci a 1 Kč na 

obyvatele) , který bude započítána do členských příspěvků obcí Mikroregionu Hranicko. 

(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)  

 

Usnesení 

17/2010 RS 

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informaci o vyúčtování k projektu Cesta ke vzdělání v regionu 

Hranicku Rada MR navrhuje uhradit částku z 50 % z prostředků Hranické rozvojové agentury, z.s. (10 

tis. z podílu na zisku a 6.700,- z prostředků agentury) a z 50 % z rezervy Mikroregionu Hranicko. 

 

Usnesení 

18/2010 RS  

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informace o projektu Zásobování obcí Potštátska napojením na 

SV Hranice. 

(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 



 

 

Usnesení: 

19/2010 RS  

Rada MR Hranicko po projednání pověřuje Hranickou rozvojovou agenturu s prezentací regionu 

Hranicko na semináři diplomatické akademie. 

(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení: 

20/2010 RS  

Rada MR Hranicko vzala na vědomí informace o Dnu s regionem Hranicko 2010. 

(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení 

21/2010 RS  

Rada MR Hranicko po projednání vzala na vědomí informace o výzvě 3.3 Integrace sociálně 

vyloučených skupin na trhu práce. 

Rada MR Hranicko schválila přípravu projektu do OPLZZ, opatření 3.3 Integrace sociálně vyloučených 

skupin na trhu práce. 

(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

22/2010 RS  

Rada MR Hranicko schválila přerozdělení finančního příspěvku Grantového programu na akci II. 

ročník „Óježďského dýňobraní“.  
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