- 11 Soupis usnesení z 28. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 12.12.2011
____________________________________________________

č. 28 – 533 – Rada obce schvaluje :
Program 28. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 12.12.2011.
č. 28 – 534 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 28.11.2011.
č. 28 – 535 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke d ni 30.11.2011.
č. 28 – 536 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 27. schůze Rady obce Dubicko ze dne 28.11.2011
č. 28 – 537 – Rada obce vydává :
V souladu se schválenou Vnitřní směrnicí obce Dubicko pro provedení inventarizace majetku a závazků obce a Plánem inventur na rok 2011, příkaz k provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv obce Dubicko ke dni
31.12.2011.
č. 28 – 538 – Rada obce schvaluje :
Vnitřní směrnice obce Dubicko pro odepisování dlouhodobého majetku.
č. 28 – 539 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise obce Dubicko ze dne 7.12.2011.
č. 28 – 540 – Rada obce ukládá :
Jednat s ředitelkou MAS Horního Pomoraví Ing. Bartošovou o protinávrhu Partnerské
smlouvy spočívající v doplnění odst. VI. – v případě neúspěšného vyhodnocení žádosti o
dotaci ze strany MAS Horní Pomoraví, nebudou účtovány náklady spojené s přípravou
žádosti, projektové přípravy, administrací a závěrečným vyúčtováním dotace.
Termín : 15.12.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 28 – 541 – Rada obce schvaluje :
Na zastupitelstvu obce předložit návrh na úpravu čl. 5 Sazba poplatku Obecně závazné
vyhlášky obce Dubicko č. 02/2011 o místním poplatku ze psů, dle předloženého návrhu
na navýšení sazby.
č. 28 – 542 – Rada obce schvaluje :
Pojistnou smlouvu č. 7720626410 uzavřenou se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Praha, na pojištění majetku obce Dubicko.
č. 28 – 543 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 7.12.2011
č. 28 – 544 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubicko o kontrole pokladní služby
Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizace, ze dne 2.11.2011 –
bez závad.
č. 28 – 545 – Rada obce schvaluje :
Na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu „B“ na rok 2011 následovně :

- 12 a) Mgr. Václav Hampl – Mikulášská besídka ve výši 2.000,- Kč
b) TJ Sokol Dubicko – Míčový víceboj ve výši 2.900,- Kč
c) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ST ve výši 3.000,- Kč
d) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher ve výši 2.000,- Kč
e) Spolek rybářů obce Dubicko – Rybářské závody ve výši 2.000,- Kč
f) Spolek rybářů obce Dubicko – Rybářský den ve výši 2.000,- Kč
g) TJ Sokol Dubicko – Sletová štafeta ve výši 2.000,- Kč
h) Nedočerpané finanční prostředky ve výši 15.604,- Kč převést k čerpání v roce
2012.
č. 28 – 546 – Rada obce schvaluje :
Směrnici č. 02/2011 Rady obce Dubicko o provádění vyřazování a likvidace nemovitého
majetku obce
č. 28 – 547 – Rada obce bere na vědomí :
Dokument Krajského úřadu Olomoucké kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů…. k 11.11.2011 pro
školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizované obcemi.
č. 28 – 548 – Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Věře Brané v navržené výši.
č. 28 – 549 – Rada obce schvaluje :
Znění příspěvků do obecního periodika Dubický zpravodaj.
č. 28 – 550 – Rada obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Rady obce Dubicko se uskuteční dne 30.12.2011.
č. 28 – 551 – Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-80056703/001 uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín jako stranou
oprávněnou na úplatné zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy vymezené geometrickým plánem č. 163-504/2011 ze dne 31.10.2011.
č. 28 – 552 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádostem občanů o úpravu úhrady poplatků domácností, spočívající v osvobození od placení všech poplatků za II. pololetí roku 2011 u rodinných příslušníků, kteří se
v obci jednoznačně nezdržují – dle přiloženého seznamu.
č. 28 – 553 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádostem občanů o úpravu úhrady poplatků domácností, spočívající v osvobození od placení všech poplatků za II. pololetí roku 2011 u rodinných příslušníků, kteří se
v obci zdržují i krátkodobě – dle přiloženého seznamu.
č. 28 – 554 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce na pronájem nebytových prostor
v objektu č.p. 56 ulice Velká Strana, Dubicko, za účelem zřízení kanceláře.
č. 28 – 555 – Rada obce schvaluje:
V souladu s příslušným ustanovením Sociálního fondu obce Dubicko, poskytnout zaměstnanci obce p. Vlastislavu Mrkosovi věcný dar v hodnotě 2.000,- Kč z důvodu jeho
odchodu do starobního důchodu.

- 13 č. 28 – 556 – Rada obce schvaluje:
Do připravovaného rozpočtu obce Dubicko na rok 2012 zařadit požadavek Jednotky SDH
obce Dubicko na nákup vybavení zásahové jednotky s výjimkou pořízení elektrocentrály.
č. 28 – 557 - Rad obce bere schvaluje :
Delegaci pravomocí a povinností spojených s pořádáním Tříkrálové sbírky 2012 na Městský úřad Zábřeh, zastoupený tajemnicí Ing. Janou Krasulovou.
č. 28 – 558 - Rad obce bere schvaluje :
Na Úřad práce ČR zaslat žádost o organizaci veřejné služby na dvě pracovní místa.
č. 28 – 559 – Rada obce schvaluje :
Zajistit přepracování energetického auditu projektu „Zateplení budovy MŠ“, dle platné
revidované ČSN.
č. 28 – 560 - Rad obce ukládá :
Jednat s JUDr. Jánským o řešení pozemků v jeho vlastnictví, které jsou zahrnuty v územním plánu obce, s možností směny za obecní pozemky a možnosti přeložení STL plynovodu v ulici Na Výsluní.
Termín : 31.1.20012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 28 – 561 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku účetní a daňové kanceláře MiRyz Soft s.r.o. Dubicko na
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za rok 2011
v ceně 5.821,- Kč.
č. 28 – 562 - Rad obce schvaluje :
Do rozpočtu obce na rok 2012 zapracovat náklady spojené se zřízením 1 ks veřejného
osvětlení na konci Nové ulice.
č. 28 – 563 - Rad obce bere na vědomí :
Prohlášení Obce Dubicko o vlastnictví nemovitosti Zdravotní středisko, 7. května č.p. 75,
789 72 Dubicko a dání souhlasu s umístěním sídla ordinace pro MUDr. Martin Polach
s.r.o.
č. 28 – 564 - Rad obce bere na vědomí :
Polohopisné a výškopisné zaměření připravovaného stavebního obvodu „Na Pekle“.

Ing. Josef K ř í ž e k
místostarosta
v.r.

Josef S o b o t í k
starosta
v.r.

