- 8 Soupis usnesení z 22. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 7.9.2015
č. 22 – 350 - Rada obce schvaluje :
Program 22. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 7.9.2015.
č. 22 – 351 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.8.2015 v celkové výši
9.340,3 tis. Kč.
č. 22 – 352 – Rada obce ukládá :
Pravidelně jednat s nájemkyní obecních prostor MUDr. Saxovou o úhradě její dlužné
částky vůči obci Dubicko. Radu obce informovat o výši dlužné částky.
Termín : průběžně
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 22 – 353 - Rad obce ukládá :
Jednat se sekretářem FC Dubicko p. Langrem ve věci vhodnosti zavlažování trávníku
fotbalového hřiště a zjištění spotřeby pitné vody z obecního vodovodu využité na zavlažování. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 21.9.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 22 – 354 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 21. schůze Rady obce Dubicko konané dne 17.8.2015.
č. 22 – 355 – Rada obce schvaluje :
Předložený program 7. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne
23.9.2015.
č. 22 – 356 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Sociální komise Rady obce Dubicko, konané dne 31.8.2015.
č. 22 – 357 – Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o provedení změny v rejstříku š,
kol a školských zařízení o navýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské
školy Dubicko, příspěvková organizace, z 35 dětí na 60 dětí s účinností od 16.9.2015 .
č. 22 – 358 – Rada obce bere na vědomí :
Závazné stanovisko MěÚ Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní památkové péče, ve
věci statického zajištění hřbitovní zdi a obnovy 2 vstupních branek - nemovitá kulturní
památka kostel Povýšení sv. Kříže, pozemek p.č. 1677 v k.ú. Dubicko, rejstříkové číslo
ÚSKP ČR 23970/8-881.
č. 22 – 359 - Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
pana PN Dubicko, záměr obce na odprodej pozemku p.č. 348/9 orná půda o výměře 1126
m2 vyvěsit na úřední desce.
č. 22 – 360 – Rada obce schvaluje :
Znění návrhu Smlouvy o provedení odborného archeologického dohledu a případného
navazujícího záchranného archeologického výzkumu při stavbě „Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi II, 22 RD – dešťová kanalizace, pozemek p.č. 375/1, 376/9, 376/4, 400/5
v k.ú. Dubicko“ uzavřenou se zhotovitelem Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace.
č. 22 – 361 - Rad obce schvaluje :
Hospici na Svatém Kopečku poskytnout z rozpočtu obce finanční dotaci na zajištění provozu ve výši 1.000,- Kč.

- 9 č. 22 – 362– Rada obce bere na vědomí :
Předložený dokument „Analýza možného vystoupení ze svazku obcí Vodovodu Pomoraví“ vypracovaný Ing. Linhartem.
č. 22 – 363– Rada obce bere na vědomí :
Způsob řešení majetkoprávního vypořádání pozemků (účelové komunikace) dle geometrického plánu č. 861-15/2015 ze dne 15.8.2015.
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