- 9 Soupis usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko,
.
konaného dne 18.5.2016
.
č. 10 – 148 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 18.5.2016.
č. 10 – 149 - Zastupitelstvo obce volí :
Návrhovou komisi pro přípravu souhrnného usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce
Dubicko ve složení Ing Martin Novák a Ing. Milan Braný.
č. 10 – 150 - Zastupitelstvo obce volí :
Ověřovatele zápisu 10. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení JUDr. Jana Barfusová a Ing. Josef Křížek.
č. 10 – 151 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Rezignaci Mgr. Vojtěcha Suchého na mandát člena Zastupitelstva obce Dubicko ke dni
31.3.2016 a zvolení Mgr. Vladimíry Purové členkou Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 10 – 152 - Zastupitelstvo obce stanoví :
Dnem 18.5.2016 odměnu člence Zastupitelstva obce Dubicko Mgr. Vladimíře Purové v
souladu se schválenou směrnicí „Pravidla odměňování členů Zastupitelstva obce Dubicko“.
č. 10 – 153 - Zastupitelstvo obce odvolává :
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko Mgr.
Vojtěcha Suchého.
č. 10 – 154 - Zastupitelstvo obce volí :
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko
Mgr. Vladimíru Purovou.
č. 10 – 155 - Zastupitelstvo obce ruší :
Usnesení Zastupitelstva obce Dubicko č. 20-222 ze dne 12.12.2001 a usnesení č. 21-252
ze dne 20.2.2002.
č. 10 – 156 - Zastupitelstvo obce ukládá :
Radě obce Dubicko při všech jednáních týkajících se pískovny byli přítomni minimálně
tři členové zastupitelstva obce. V rámci těchto jednání využít všech možností k zabránění
těžby štěrkopísků na území obce Dubicko.
Termín : trvalý
Odpovídá : starosta obce Dubicko
č. 10 – 157 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 24.2.2016.
č. 10 – 158 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Informaci o činnosti Rady obce Dubicko za uplynulé období.
č. 10 – 159 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Závěrečný účet obce Dubicko za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením obce Dubicko,
a to bez výhrad.
č. 10 – 160 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Účetní závěrku obce Dubicko za rok 2015, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.

- 10 č. 10 – 161 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Směrnici č. 01/2016 Sociální fond obce Dubicko.
č. 10 – 162 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Rozpočtová opatření - změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2016-1; 2; 3 –
přijatých Radou obce Dubicko na základě pověření zastupitelstvem obce.
č. 10 – 163 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Převod nemovitého majetku obce
1. Směnu nově vytvořených pozemků p.č. 1608/85 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p.č.
1608/86 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Dubicko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 864-34/2015 ze dne 18.1.2016 z pozemku p.č. 1608/2 ve vlastnictví
Obce Dubicko, v ceně stanovené dohodou ve výši 1.600,- Kč
za
nově vytvořený pozemek p.č. 174/4 zahrada o výměře 217 m2, který byl vytvořen geometrickým plánem č. 864-34/2015 ze dne 18.1.2016 z pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví fyzické osoby v ceně stanovené dohodou ve výši 8.680,- Kč, s vyrovnáním rozdílu stanovené ceny.
č. 10 – 164 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Protokol Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě č. 23566/2016, ve věci měření hluku
v mimopracovním prostředí ze dne 3.5.2016 při střelbě ze střelnice AVZO Dubicko.
č. 10 – 165 - Zastupitelstvo obce ukládá :
Radě obce Dubicko pokračovat na možnostech využití prostoru po nemovitosti Zábřežská
č.p. 96 na pozemcích p.č. st. 133 a p.č. 94/4. Informovat zastupitelstvo obce.
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
Termín : průběžně
č. 10 – 166 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 16.5.2016.
č. 10 – 167 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Zastupitelstva obce Dubicko se uskuteční dne 17.8.2016.

JUDr. Jana B a r f u s o v á
členka zastupitelstva obce
v.r.

Mgr. Václav H a m p l
starosta
v.r.

