- 9 Soupis usnesení z 44. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 23.7.2012
č. 44 – 843 – Rada obce schvaluje :
Program 44. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 23.7.2012.
č. 44 – 844 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.7.2012.
č. 44 – 845 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 43. schůze Rady obce Dubicko konané dne 9.7.2012.
č. 44 – 846 - Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce na pronájem nebytových prostor
v objektu zdravotní středisko 7. května č.p. 75, Dubicko, za účelem provozování gynekologické ambulance.
č. 44 – 847 - Rada obce schvaluje :
Z rozpočtu obce Dubicko uhradit dílčí plnění za odvedenou práci na akci „Revitalizace
MŠ Dubicko“ následovně :
a) Experior s.r.o. Štíty – fakturu č. FV12036 na částku 715.548,- Kč za odvedené stavební práce,¨
b) FIS Pjajko s.r.o. Mohelnice – fakturu č. 2012373 na částku 449.053,- Kč za plynoinstalaci a ÚT,
c) FIS Pjajko s.r.o. Mohelnice – fakturu č. 2012374 na částku 92.913,- Kč za zdravotní
instalaci.
č. 44 – 848 - Rada obce schvaluje :
Zrušení žádosti obce o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám č. žádosti 00042907 na realizaci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“ a požádat
v pokračování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 35. výzva OPŽP akceptační číslo žádosti 12119603.
č. 44 – 849 – Rada obce schvaluje :
Přijetí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů spojených se zajištěním akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2012 v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012 – 2 kolo“, znění smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku a spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
č. 44 – 850 - Rada obce ukládá :
Ve spolupráci s odborem rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh zajistit přípravu zadání pro vypsání výběrového řízení na vyhotovení Územního plánu obce Dubicko, kam
zapracovat požadavky KÚ Olomouckého kraje na jednotné zpracování.
Termín : 27.8.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 44 – 851 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcných břemen, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Telefónica Czech
Republic, a.s. Praha 4 – Michle, na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni zřízení, provozování, údržby a oprav „Podzemního komunikačního vedení“ na pozemcích
p.č. 1913/1 a p.č. 332/5 v k.ú. Dubicko, vymezené geometrickým plánem č. 781573/2012 ze dne 12.4.2012.

- 10 č. 44 – 852 – Rada obce schvaluje:
Záměr obce na výkup pozemku p.č. 364/1 orná půda o výměře 1591 m2, pozemku p.č.
364/2 orná půda o výměře 1369 m2 a pozemku dle PK p.č. 366 o výměře 1263 m2, vše
v k.ú. Dubicko (lokalita Na Tvrzi) od fyzických osob, za cenu stanovenou dohodou ve
výši 501.850,- Kč.
č. 44 – 853 - Rada obce ukládá :
Připravit návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkup pozemků ve vlastnictví fyzických osob sourozenců V a p. H do vlastnictví obce.
Termín : 13.8.2012
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 44 – 854 – Rada obce ukládá :
Dodání výpočetní techniky na realizaci projektu VISK3 poptat u dalších dvou možných
dodavatelů (ASI Mohelnice a ROOT Litovel). S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 13.8.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 44 – 855 – Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení č. D/4/11/2012S, uzavřenou s Hudební skupinou Moravští muzikanti o.s. Šumperk, na akci pořádanou obcí Dubicko „Setkání důchodců“ v ceně 9.000,- Kč
č. 44 – 856 – Rada obce schvaluje:
Do rozpočtu obce Dubicko zapracovat návrh na zakoupení 2 nápravového přívěsu za kolový traktor v ceně 63 tis. Kč.
č. 44 – 857 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Inženýrské sítě pro RD v Dubicku –
lokalita Na Tvrzi“, objektů místní komunikace a dešťová kanalizace, která se uskuteční
dne 30.7.2012.
č. 44 – 858 - Rada obce ukládá :
Ve spolupráci s Ing. Bartošovou, ředitelkou MAS Horního Pomoraví, zajistit přípravu
zadání pro vypsání výběrového řízení na realizaci akce parkoviště a ozelenění obce.
Termín : 31.8.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 44 – 859 – Rada obce bere na vědomí :
Finanční zprávou hospodaření MAS Horní Pomoraví o.p.s. v roce 2011.
č. 44 – 860 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti nájemce Česká pošta s.p. s provedením technického zhodnocení nájemcem v objektu Velká Strana 56, Dubicko, spočívajícím - slaboproudé rozvody kamerového systému ČP,s.p .

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

Josef S o b o t í k
starosta
v.r.

