- 8 Soupis usnesení ze 7. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 19.1.2015
č. 07 – 73 - Rada obce schvaluje :
Program 7. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 19.1.2015.
č. 07 – 74 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.12.2014 v celkové výši
6.682,8 tis. Kč.
č. 07 – 75 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisů 6. schůze Rady obce Dubicko ze dne 5.1.201.
č. 07 – 76 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh řešení projektu Cyklostezka z obce Bohuslavice do obce Dubicko
v souladu se závěry z jednání pracovního výboru ze dne 9.1.2015, kterou zapracovat do
návrhu připravovaného nového Územního plánu obce Dubicko.
č. 07 – 77 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení návrh
Dodatku smlouvy o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod č. 06/2015 s
účinností od 1.12015 v ceně 493.944,- Kč / rok bez DPH, uzavřené s provozovatelem Nsystémy s.r.o. Dubicko.
č. 07 – 78 – Rada obce ukládá :
Jednat s Ing. Dobroslavem Janko, Krnov, o změně a doplnění návrhu Smlouvy o dílo na
zhotovení projektové dokumentace „Dům pro seniory Dubicko“, dle předložených připomínek. S výsledkem jednání seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 2.2.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 07 – 79 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci informace Ministerstva životního prostředí ČR o oznámení koncepce „Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“.
č. 07 – 80 – Rada obce bere na vědomí :
Kladné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, k návrhu územního plánu obce Dubicko.
č. 07 – 81 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
č. 07 – 82 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
zápisu žáků do 1. ročníku této školy, který se bude konat dne 3.2.2015.
č. 07 – 83 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, na rok
2015 zapracovat náklad ve výši 7 tis. Kč na zakoupení GSM zesilovače na posílení signálu (mobilní telefon).
č. 07 – 84 – Rada obce schvaluje :
Nominovat manžely Ladislava a Marii Kolčavovy, Cihelna 290, Dubicko, na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014 v kategorii „Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot“.

- 9 č. 07 – 85 – Rada obce neschvaluje :
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce na projekt hendikepované děti ze stacionáře
Stonožka-Ostrava, na dostavbu rehabilitačního centra na víkendové a prázdninové pobyty.
č. 07 – 86 – Rada obce ukládá :
Zajistit vypsání výběrového řízení na realizaci akce „Inženýrské sítě stavebního obvodu
Na Tvrzi II-Dubicko“. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 2.2.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 07 – 87 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis o otevírání pokladniček „Tříkrálové sbírky 2015“ ze dne 13.1.2015 s výnosem za
obec Dubicko ve výši 29.776,- Kč.
č. 07 – 88 – Rada obce neschvaluje :
Přistoupit na nabídku spolupráce TextilEco a.s. Praha, na umístění kontejnerů na sběr použitých oděvů, obuvi a hraček, jelikož obec Dubicko má toto ošetřeno od jiného odběratele.
č. 07 – 89 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce z jednání na výroční členské schůze ZO Českého zahrádkářského
svazu Dubicko ze dne 16.1.2015, kde mimo jiné byla projednána otázka financování požadované výměny oken v objektu domu zahrádkářů.
č. 07 – 90 – Rada obce schvaluje :
Návrh postupu zajištění oslav 70. výročí od konce 2. světové války, které se v obci Dubicko uskuteční dne 10.5.2015.
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