Soupis usnesení z 33. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 8.2.2016
č. 33 – 548 - Rada obce schvaluje :
Program 33. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.2.2016.
č. 33 – 549 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 5.2.2016 v celkové výši
9.503,4 tis. Kč.
č. 33 – 550 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o neplnění podmínek úhrady dlužných částek ze strany MUDr. Saxové vůči
obci Dubicko, kdy problematika bude řešena na příštím zasedání rady obce.
č. 33 – 551 - Rad obce ukládá :
Na náklady obce Dubicko zajistit zpracování geometrického plánu na zaměření i zbývající části ulice Benedova od geodeta Ing. Hányše.
Termín : březen 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 33 – 552 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 32. schůze Rady obce Dubicko ze dne 25.1.2016.
č. 33 – 553 – Rada obce bere na vědomí :
Návrh na řešení rozšíření uličky v zastavěném území obce Dubicko určené pro výstavbu
akce „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“.
č. 33 – 554 – Rada obce schvaluje :
Na zasedání Zastupitelstva obce Dubicko dne 24.2.2016 předložit k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Dubicko na rok 2016, který vyvěsit v předepsaném termínu na
úřední desce obecního úřadu.
č. 33 – 555 – Rada obce ukládá :
Zajistit cenové nabídky na realizaci výměny oken budovy Obecního úřadu Dubicko, Velká Strana 56, Dubicko.
Termín : duben 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 33 – 556 - Rad obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko na rok 2016 zapracovat předložený návrh rozpočtu Základní
škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace, který předložit k projednání a
schválení na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 33 – 557 - Rad obce bere na vědomí :
Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2015 a vyúčtování knihovních fondů
zakoupených z příspěvku obce Dubicko.
č. 33 – 558 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko, předloženou technologem ČOV Dubicko p. Radomírem Dvořákem s doporučením opatření v dalším provozu.
č. 33 – 559 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb, uzavřenou
mezi Obcí Dubicko a Městem Úsov, jejíž součástí je Dodatek č. 1 platný pro rok 2016,
kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce Dubicko na rok 2016.
č. 33 – 560 – Rada obce ukládá :
Jednat s možným odběratelem biologicky rozložitelného odpadu z obce Dubicko na dořešení Smlouvy o odběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, kam zapracovat
podněty vyplývající z jednání rady obce. Upravenou smlouvu zaslat členům rady obce
elektroniky.
Termín : 22.2.2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce

č. 33 – 561 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Policie ČR dopravního inspektorátu Šumperk ve věci odpovědi občanu obce k návrhu místní úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ulice 7. května a Na Pekle
v obci Dubicko.
č. 33 – 562 - Rad obce neschvaluje :
Připojit se k projektu vyvěšení tibetské vlajky na budovu obecního úřadu při kampani
„Vlajka pro Tibet“.
č. 33 – 563 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Spolku rybářů obce Dubicko (SROD) o povolení výjimky pro všechny
členy SROD na vjezd do prostoru biocentra Hosena.
č. 33 – 564 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
pana DP, trvale bytem Dubicko.
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