Soupis usnesení ze 92. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 23.6.2014

č. 92 – 1734 - Rada obce schvaluje :
Program 92. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 23.6.2014.
č. 92 – 1735 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 20.6.2014.
č. 92 – 1736 - Rad obce ukládá :
Oslovit Ing. Janíčkovou a p. Slezáka na možnost zpracování projektové dokumentace
cyklostezky od obce Bohuslavice do ZŠ Dubicko.
Termín : 7.7.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 92 – 1737 – Rada obce schvaluje :
Postup na zvýšení nájemného pro rok 2014 v obecních bytech dodatkem k nájemním
smlouvám, který bude obsahovat i nová práva a povinnosti smluvních stran v souladu
s novým občanským zákoníkem.
č. 92 – 1738 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 91. schůze Rady obce Dubicko konané dne 9.6.2014.
č. 92 – 1739 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci starosta obce o financování a průběhu výstavby akce „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“.
č. 92 – 1740 - Rad obce bere na vědomí :
Přípis Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve věci „Metodiky sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku od
1.1.2015“.
č. 92 – 1741 - Rad obce schvaluje :
Znění příspěvků do obecního periodika „Dubický zpravodaj“ č. 2/2014.
č. 92 – 1742 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení MěÚ Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování, o konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Hrabová (k.ú. Hrabová u Dubicka), které se uskuteční
dne 28.7.2014 v 16,00 hod. na OÚ Hrabová.
č. 92 – 1743 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení MěÚ Zábřeh, odboru správního, oddělení životního prostředí, o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě vodního díla „Stavební obvod Na Tvrzi II – 22 RD, SO 03 –
Splašková kanalizace, SO 04 – Vodovod“.
č. 92 – 1744 - Rad obce bere na vědomí :
Termíny konání zasedání Rady obce Dubicko ve dnech 7.7.; 28.7.; 18.8. a 1.9.2014, dále
již v termínech po 14 dnech.
č. 92 – 1745 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku na dodávku Ing. Jana Svatoně, Na Náhonu 1466, Lanškroun, na dodávku tepla do objektů ve vlastnictví Obce Dubicko.
č. 92 – 1746 - Rad obce schvaluje :
Stanovení výše nájemného v obecním bytě č. 3 v ulici Zábřežská č.p. 212, Dubicko,
v souladu s předloženým „Evidenčním listem“.

č. 92 – 1747 - Rad obce schvaluje :
Zproštění úhrady stanovené kauce pro AVZO Dubicko v roce 2014 při konání letních
karnevalů na „Střelnice Dubicko“, s podmínkou i nadále plnit převzetí a předání veřejných prostranství a zařízení na k.ú. Dubicko.
č. 92 – 1748 - Rad obce bere na vědomí :
Protokol z ukončení stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“ ze dne 13.6.2014.
č. 92 – 1749 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko č. 15, konané dne
12.6.2014 na MěÚ Zábřeh.
č. 92 – 1750 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení ze 101. jednání Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne 20.5.2014 v Plumlově.
č. 92 – 1751 - Rad obce schvaluje :
Navržený způsob majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1281/1 ve vlastnictví fyzické osoby, Dubicko a přilehlých obecních pozemků, kdy směna bude provedena v poměru
výměry 1:1.
č. 92 – 1752 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce VI.
ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 26.7.2014 v prostoru biocentra Hosena s povolením vjezdu požárním vozidlům a vozidlům organizátorů, kdy po
dobu konání akce zákazovou dopravní značku zakrýt.
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