Soupis usnesení z 45. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 13.8.2012
č. 45 – 861 – Rada obce schvaluje :
Program 45. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 13.8.2012.
č. 45 – 862 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.7.2012.
č. 45 – 863 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.7.2012.
č. 45 – 864 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Finančního úřadu v Zábřehu o vyrovnání přeplacení Obce Dubicko u daňového příjmu účtu 1628.
č. 45 – 865 – Rada obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska obce Dubicko k projektové dokumentaci k ohlášení udržovacích prací na DVT IDVT 10187375, Dubicko, km 0,000-2,450, údržba toku parc. č.
656/4; 1656/10; 1656/9; 1654/1; 1654/13; 1654/10; 1654/11 v k.ú. Dubicko a 2381 v k.ú.
Třeština, které připravuje Povodí Moravy, s.p.
č. 45 – 866 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 43. schůze Rady obce Dubicko konané dne 9.7.2012.
č. 45 – 867 - Rada obce ukládá :
Projednat s cvičiteli TJ Sokol Dubicko, kteří se účastnili 15. Všesokolského sletu jejich
možnou účast na setkání dne 10.9.2012 na fotbalovém hřišti. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Termín : 27.8.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 45 – 868 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o průběhu realizace akce „Revitalizace MŠ Dubicko“.
č. 45 – 869 – Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2012–VI. ke
dni 13.8.2012.
č. 45 – 870 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů
z obalů“ sepsaný dne 7.8.2012, kterou provedl kontrolor společnosti EKO-KOM, a.s.
č. 45 – 871 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006875/VB1, Dubicko-Diviš, parc. č.
2/35, NNk, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, na
zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni zřízení a provozování soustavy na pozemku p.č. 2/2, přetínat pozemek vodiči a umísťovat v něm vedení, vymezené geometrickým plánem č. 788-130/2012 ze dne 26.6.2012.
č. 45 – 872 – Rada obce schvaluje:
Osvobození od placení cen a poplatků za 1. pololetí roku 2012 u občanů, kteří se v obci
dlouhodobě nezdržují, osoby žijící mimo naší obec, osoby přihlášení na ohlašovně obecního úřadu a děti do stáří 1 roku (PDO), dle předloženého seznamu.
č. 45 – 873 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na úhradu pořízení pracovního obleku nebo obuvi ve výši 1.500,- Kč.

č. 45 – 874 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována občanům za prodej plodů z obecních stromů (švestky u komunikace Rybník -„Pazderna“) v ceně 50,- Kč/ks stromu a (hrušně u komunikace Družstevní „Nad hřištěm“) v ceně 20,- Kč/ks stromu, s pověřením starosty obce cenu snížit v případě, že strom určený k očesání bude mít menší množství plodů.
č. 45 – 875 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, o možnosti zaměstnávání uchazečů vedených v evidenci úřadu práce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
č. 45 – 876 - Rada obce ukládá :
Připravit podrobný rozbor připomínky Mgr. Hampla k provedené opravě schodiště zdravotního střediska, jak s ohledem na skutečnou fakturaci nákladů a poptávkového řízení
s ohledem na společnost POZD Nemile.
Termín : 27.8.2012
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 45 – 877 – Rada obce schvaluje :
Zařadit P U, trvale bytem Dubicko, do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu
v obci Dubicko.
č. 45 – 878 – Rada obce schvaluje :
Zařadit L P, trvale bytem Dubicko, do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu
v obci Dubicko.
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