- 9 Soupis usnesení z 59. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 20.2.2017

č. 59 – 1020 - Rada obce schvaluje :
Program 59. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 20.2.2017.
č. 59 – 1021 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 17.2.2017 v celkové výši
9.183,5 tis. Kč.
č. 59 – 1022 – Rada obce bere na vědomí :
Předloženou cenovou nabídku projekční kanceláře společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. na vypracování „Dubicko - Studie proveditelnosti opravy potoka“ včetně kontrolního položkového rozpočtu na akci „Dubicko - oprava potoka“ za cenu 118.580,- Kč
vč. DPH.
č. 59 – 1023 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 58. schůze Rady obce Dubicko ze dne 6.2.2017.
č. 59 – 1024 – Rada obce ukládá :
Jednat s vedením AVZO DUBICKO p.s. o dořešení sporné problematiky provozu „Malorážkové střelnice v Dubicku“ s ohledem na provozní řád této střelnice, stanovené hygienické limity hluku a dohodnutá omezení provozu této střelnice. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Termín : 6.3.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 59 – 1025 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2017-1., ke dni 20.2.2017.
č. 59 – 1026 – Rada obce odvolává :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), dnem 28.2.2017 z funkce předsedy sociální komise Rady obce Dubicko p. Miroslava Rýznara.
č. 59 – 1027 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, dnem 1.3.2017 do funkce předsedy sociální komise Rady obce Dubicko Bc. Mikuláše Kolčavu.
č. 59 – 1028 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2016, kterou předložila Středisková
knihovna Úsov, včetně vyúčtování knihovních fondů zakoupených z příspěvku obce Dubicko.
č. 59 – 1029 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb
v místní knihovně platný pro rok 2017, uzavřený mezi Obcí Dubicko a Městem Úsov.
č. 59 – 1030 - Rada obce bere na vědomí :
Oznámení zahájení řízení o žádosti povolení výkonu rybářského práva na rybníkářském
revíru Hosena zaslaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pro Spolek rybářů obce Dubicko, z.s.
č. 59 – 1031 – Rada obce schvaluje :
Předložený upravený seznam osob k osvobození od placení poplatků za 2. pololetí roku
2016.

- 10 č. 59 – 1032 - Rada obce ukládá :
Sociální komisi Rady obce Dubicko posoudit dokumenty předložené Střediskem rané péče SPRP Olomouc o poskytování služby rané péče rodině s trvalým bydlištěm v obci Dubicko a předložit návrh řešení radě obce.
Termín : 6.3.2017
Odpovídá : p. Miroslav Rýznar, předseda komise
Bc. Mikuláš Kolčava
č. 59 – 1033 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121262366
uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, v lokalitě Na Tvrzi II, Dubicko, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2017.
č. 59 – 1034 – Rada obce schvaluje :
Prominutí prostého nájemného za měsíce březen, duben, květen 2017 za pronájem
obecních prostor v objektu Dům služeb, Družstevní č.p. 159, Dubicko, u nájemce nebytových prostor p. Marie Horčičkové, IČ 01226053, Nová ulice 151, 789 72 Dubicko.
č. 59 – 1035 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 16.2.2017, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 59 – 1036 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu PS, trvale bytem, 708 00 Ostrava.
č. 59 – 1037 – Rada obce bere na vědomí :
Podanou žádost fyzické osoby MK, trvale bytem 789 72 Dubicko, o zařazení pozemku
p.č. 1271/15 v k.ú. Dubicko do plochy určené k „bydlení v rodinných domech – venkovské – I. etapa“ v novém územním plánu obce Dubicko (případně ve změně současného
územního plánu obce Dubicko).
č. 59 – 1038 - Rada obce bere na vědomí :
Veřejnou vyhlášku MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy, o oznámení návrhu opatření obecně
povahy „Stanovení místní úpravy provozu“ na silnicích III/31540, III/31541 a III/31542 a
dále na místních komunikacích v obcích Dubicko a Hrabová.
č. 59 – 1039 - Rada obce bere na vědomí :
Žádost ASI Informační technologie s.r.o. Mohelnice, o umístění reference a www stránkách naší obce.
č. 59 – 1040 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce na rok 2017 zapracovat náklady ve výši 5.000,- Kč na občerstvení
v souvislosti s otevřením KODUS Dubicko, které se uskuteční dne 26.3.2017.
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