- 9 Soupis usnesení z 41. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 30.5.2016
č. 41 – 698 - Rada obce schvaluje :
Program 41. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 30.5.2016.
č. 41 – 699 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.5.2016 v celkové výši
8.653,8 tis. Kč.
č. 41 – 700 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 40. schůze Rady obce Dubicko ze dne 16.5.2016.
č. 41 – 701 – Rada obce ukládá :
Vyzvat statutárního zástupce AVZO TSČ ČR ZO Dubicko o doložení kolaudačního rozhodnutí (povolení) střelnice Dubicko. Ve výzvě jej upozornit na skutečnost, že pokud
rozhodnutí (povolení) nebude doloženo do dne 13.6.2016, bude obec Dubicko tuto problematiku řešit s příslušným stavebním úřadem.
Termín : ihned
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 41 – 702 - Rada obce bere na vědomí :
Předložené cenové nabídky na realizaci akce „Výměna oken v objektu Obecní úřad Dubicko“.
č. 41 – 703 – Rada obce schvaluje :
Znění výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zateplení budovy Družstevní 159, Dubicko“.
č. 41 – 704 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2016-4. ke dni 30.5.2016.
č. 41 – 705 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, sportu a kultury, o
úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 14.4.2016 pro Základní školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci.
č. 41 – 706 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení změnu „Odpisového plánu 2016 Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace“ – změna od 1.4.2016.
č. 41 – 707 - Rada obce schvaluje :
Přijetí dotace od poskytovatele Olomouckého kraje ve výši 37.000,- Kč za účelem zajištění akceschopnosti JSDH Dubicko na částečnou úhradu pořízení věcného vybavení jednotky dle čl. II odst. 1 smlouvy, spolufinancování příjemce dotace obce Dubicko ve výši
38.260,- Kč a znění Smlouvy o poskytnutí dotace.
č. 41 – 708 - Rada obce schvaluje :
Přijetí dotace od poskytovatele Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč z dotačního titulu
Obnova kulturních památek, na částečnou úhradu nákladů spojených s financování obnovy kulturní památky Pomník padlých I. světové války, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejst. č. 27016/8-879, spolufinancování příjemce dotace obce
Dubicko nejméně ve výši 69.000,- Kč a znění Smlouvy o poskytnutí dotace.
č. 41 – 709 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na rekreaci ve výši 2.500,- Kč.

- 10 č. 41 – 710 - Rad obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti FC Dubicko na finanční podporu trenérů mládeže ve výši 60.000,- Kč
pro rok 2016 z důvodu nesplnění jejich závazku připravit řádné podklady o činnosti mládežnických oddílů FC Dubicko a za účasti starosty obce Dubicko uskutečnit jednání se
starosty okolních obcí o možnosti finanční spoluúčasti.
č. 41 – 711 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 12.5.2016, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 41 – 712 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko na rok 2016 zapracovat náklady spojené s realizací projektu
„Patrioti – radost z pohybu“ v předloženém návrhu.
č. 41 – 713 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis o předání a převzetí staveniště na realizaci díla Dubicko, Družstevní, Obec Dubicko – VNv, NNk s termínem ukončení 15.10.2016.
č. 41 – 714 – Rada obce ukládá :
Požádat poskytovatele dotace na výstavbu technické infrastruktury MMR ČR o možnost
posunutí termínu dokončení výstavby bytových jednotek stavebního obvodu Na Tvrzi.
S výsledkem seznámit radu obce.
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
Termín : červen 2016

Josef S o b o t í k
místostarosta
v.r.

Mgr. Václav H a m p l
starosta
v.r.

