Soupis usnesení z 47. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 10.9.2012
č. 47 – 898 – Rada obce schvaluje :
Program 47. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 10.9.2012.
č. 47 – 899 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 7.9.2012.
č. 47 – 900 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.8.2012.
č. 47 – 901 – Rada obce bere na vědomí :
Závazné stanovisko oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh se souhlasem k provedení
zásahu do významného krajinného prvku vodního toku „Lužní potok“, spočívající
v odbahnění a odstranění překážek z průtočného profilu vodního toku.
č. 47 – 902 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 46. schůze Rady obce Dubicko konané dne 27.8.2012.
č. 47 – 903 - Rada obce ukládá :
Zaslat dopis VZP ČR se stanoviskem Rady obce Dubicko, která jednoznačně trvá na stávajícím zachování gynekologické péče v Dubicku (nejedná se o žádné další rozšiřování
péče).
Termín : září 2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 47 – 904 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o ukončení stavby akce „Revitalizace MŠ Dubicko“.
č. 47 – 905 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo MŠ Dubicko č. 1/2012, uzavřený mezi Obcí Dubicko jako
objednatelem a Experior s.r.o. Štíty jako zhotovitelem na realizaci akce „Revitalizace MŠ
Dubicko zateplení a vnější úpravy“.
č. 47 – 906 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2012, uzavřený mezi Obcí Dubicko jako objednatelem a
Elektropráce Spáčil s.r.o. jako zhotovitelem na realizaci akce Revitalizace MŠ Dubicko
elektroinstalace, měření a regulace.
č. 47 – 907 – Rada obce bere na vědomí :
Předložený návrh doplněného programu 12. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které
se uskuteční dne 13.9.2012, včetně příloh určených k projednání.
č. 47 – 908 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc, ve věci kontroly plnění opatření uložené obci Dubicko dne 5.9.2011 s konstatováním o splnění tohoto opatření.
č. 47 – 909 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
činnosti školy za školní rok 2011-2012.
č. 47 – 910 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko zapracovat rozpočtovou změnu na povýšení příspěvku Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, o částku 44.928,- Kč na
dofinancování platů pedagogů školy do konce roku 2012.

č. 47 – 911 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMP/OV/Dubicko/79-1/12, uzavřenou mezi Obcí
Dubicko, jako povinnou a SMP Net, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní
3314/38, jako oprávněným.
č. 47 – 912 – Rada obce schvaluje :
Podání výpovědi dosavadní Smlouvy o dodávce tepelné energie č. AX 5003 ze dne
30.12.2002 a Smlouvy o pronájmu č. AX 4903 ze dne 30.12.2002, uzavřených s dodavatelem tepelné energie Ing. Janem Svatoněm, Na Náhonu 146, Lanškroun, ke dni
31.12.2012.
č. 47 – 913 – Rada obce ukládá :
Podání výpovědi dosavadní Smlouvy o dodávce tepelné energie ze dne 30.12.2002 a
Smlouvy o pronájmu ze dne 30.12.2002, uzavřených s dodavatelem tepelné energie Ing.
Janem Svatoněm, Na Náhonu 146, Lanškroun, odběrných tepelných zařízení v objektech
základní škola a mateřská škola, ke dni 31.12.2012.
Termín : 30.9.2012
Odpovídá : Mgr. Věra Braná, ředitelka
č. 47 – 914 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh zadání výběrového řízení na dodávku tepelné energie do všech objektů ve
vlastnictví obce (základní škola, mateřská škola, obecní úřad, zdravotní středisko a dům
služeb) s termínem plnění 1.1.2013.
Termín : 24.9.2012
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 47 – 915 – Rada obce schvaluje:
Z důvodu nedostatku finančních prostředků obce nevyhovět žádosti Hospice na Svatém
Kopečku, Olomouc, o finanční podporu na provoz tohoto zařízení.
č. 47 – 916 – Rada obce schvaluje:
Dohodu o skončení nájmu bytu uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako pronajímatelem a
ZD, trvale bytem Dubicko, o ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu v ulici Družstevní č.p. 159, Dubicko ke dni 31.10.2012.
č. 47 – 917 – Rada obce schvaluje :
Na základě předloženého návrhu vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, evidovaného na účtu 028-Monitor LCD L6, in.č. 100024, ev.č. 9407, v pořizovací ceně 4.986,25 Kč
č. 47 – 918 – Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš a p. Jaroslav Dvořák.
č. 47 – 919 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Státního fondu životního prostředí ČR o průběhu administrace projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubicko“ CZ.1.02/4.1.00/08.02460-115D242000211.
č. 47 – 920 - Rada obce bere na vědomí :
Souhrnnou tabulku podkladů pro PP ORP Zábřeh, ve věci povodňového ohrožení na
území obce Dubicko.
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