
Usnesení Rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko  

ze dne 1. prosince 2004  

32/2004 - RS 

Rada mikroregionu Hranicko schválila nabídku SOB na zaji t ní kontokorentního úv ru a pov ila 

p edsedu mikroregionu p ípravou

 

návrhu smlouvy pro jednání Valné hromady DSO mikroregionu 

Hranicko dne 9. prosince 2004. (pro  6, proti 

 

0, zdr el se  1 Ing. Hübl).  

33/2004 - RS 

Rada mikroregionu Hranicko schválila zn ní dohody o provedení práce s Janem Balkem na p ípravu 

projektu INNOREF a pov ila p edsedu svazku jejím podpisem. (pro  7, proti 

 

0, zdr el se  0).  

34/2004 - RS 

Rada mikroregionu schválila na pozici projektového asistenta Ing. Caletkovou (pro 

 

6, zdr el  1 Ing. 

Hübl) a jako náhradnici Mgr. Bucherovou (pro 

 

4, proti -0, zdr eli se 

 

3 

 

p. Sláma, p. Horník, Ing. 

Hübl).   

35/2004 - RS 

Rada mikroregionu schválila na pozici finan ního mana era paní Dvo ákovou. (pro 

 

6, proti 

 

0, 

zdr el se  1  Ing. Hübl).  

36/2004 - RS 

Rada mikroregionu schválila p ípravu a zaslání e-mailu hlavnímu partneru projektu v tomto zn ní: 

Rada doporu uje zapracovat návrh spolufinancování mezinárodních náklad na koordinaci projektu 

INNOREF do návrhu smlouvy mezi DSO Mikroregionem Hranicko a hlavním partnerem projektu a 

zabývat se a návrhem smlouvy v její celkové podob a pov uje p edsedu mikroregionu odeslání e-

mailu v tomto zn ní. (pro  6, proti 

 

0, zdr el se  1 Ing. Hübl).  

37/2004 - RS 

Rada mikroregion schválila návrh, aby p i p epo tu náklad projektu INNOREF z EUR do K byl 

vyu íván kurz EURa z posledního dne zp tného p lro ního vyú tování profinancovaných náklad 

projektu. (pro  6, proti 

 

0, zdr el se  1 Ing. Hübl).   

Antonín Horník      PhDr. Vladimír Jura ka 

p edseda svazku

     

místop edseda svazku
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