Soupis usnesení z 23. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 3.10.2011
____________________________________________________

č. 23 – 427 – Rada obce schvaluje :
Program 23. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 3.10.2011.
č. 23 – 428 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.9.2011.
č. 23 – 429 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání ve věci opravy Dubického potoka v obci Dubicko, které se uskutečnilo
dne 30.9.2011 za účasti starosty obce Dubicko a ředitele Povodí Moravy.
č. 23 – 430 – Rada obce schvaluje :
Darovací smlouvu na poskytnutí peněžité částky 3.000,- Kč na financování ekologické
akce obce – ozelenění obce Dubicko, uzavřenou mezi p. L M, Dubicko, jako dárcem a
Obcí Dubicko, jako obdarovaným.
č. 23 – 431 – Rada obce schvaluje :
Darovací smlouvu na poskytnutí peněžité částky 3.000,- Kč na financování ekologické
akce obce – ozelenění obce Dubicko, uzavřenou mezi p. I P, Dubicko, jako dárcem a Obcí Dubicko, jako obdarovaným.
č. 23 – 432 – Rada obce ukládá :
Objednat zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci II. NP
objektu Domu služeb č.p. 159 v ulici Družstevní, na zřízení 2 malometrážních bytů, dle
předloženého záměru.
Termín : 17.10.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta
č. 23 – 433 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 22. schůze Rady obce Dubicko ze dne 19.9.2011
č. 23 – 434 – Rada obce schvaluje :
Znění jednotlivých příspěvků do periodika Dubický zpravodaj – ročník 2011/III.
č. 23 – 435 – Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2011–VI.
č. 23 – 436 – Rada obce odvolává :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Václava Hampla z funkce člena sociální komise Rady obce Dubicko.
č. 23 – 437 – Rada obce schvaluje :
Na příští zasedání zastupitelstva obce předložit k projednání a schválení návrh změny odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, na rok
2011, který zapracovat i do rozpočtové změny schváleného rozpočtu obce.
č. 23 – 438 – Rada obce schvaluje:
Vyhovět žádosti P-Š D, trvale bytem Brno, o osvobození od úhrady poplatků za domovní
odpad za nemovitost v obci Dubicko (ve vlastnictví C Š) zpětně od 1.1.2011.
č. 23 – 439 – Rada obce schvaluje :
Smlouvou o dílo na opravu chodníků kolem Zdravotního střediska Dubicko, uzavřenou
s dodavatelem stavby fy Jaroslav Majdiak, Staré Město.

č. 23 – 440 – Rada obce schvaluje:
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko („Vejprtek“), který vyvěsit na
úřední desce a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání Zastupitelstva obce
Dubicko.
č. 23 – 441 – Rada obce schvaluje:
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko („Za kostelem“), který vyvěsit
na úřední desce a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání Zastupitelstva
obce Dubicko.
č. 23 – 442 – Rada obce schvaluje:
Přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od dárce Bc. Miluše Rýznarové, daňový poradce, IČ 13615793, Dubicko, Nová ulice č.p. 304, na financování vzdělávání - doplnění
vybavení místní knihovny, který zapracovat do rozpočtové změny na rok 2011.
č. 23 – 443 – Rada obce pověřuje :
Zástupce společnosti EUcentrum a.s., IČ 27645649, se sídlem Praha 9, Drahobejlova
1452/54, jednat za Obec Dubicko se SFŽP ČR ve věci získání podpory z Operačního
programu Životní prostředí – oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie „Zateplení
budovy MŠ Dubicko“.
č. 23 – 444 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh rozpočtového opatření – změnu rozpočtu obce Dubicko na rok 2011-VII,
v souladu s projednanými položkami, který předložit radě obce k projednání a schválení
na příštím zasedání rady obce.
Termín : 17.10.2011
O : p. Oldřich Bartoš, tajemník obecního úřadu
č. 23 – 445 - Rad obce bere na vědomí :
Uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SUA-V-33/2011 ze dne 16.3.2011, uzavřeného
s Úřadem práce České republiky, Šumperk.
č. 23 – 446 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele V
V, Zvole.
č. 23 – 447 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o výsledku opatření provedeném na vodoteči „Dubický potok“
v ulici Benedova, před nemovitostí JUDr. Šulové.
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