- 7 Soupis usnesení ze 6. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 5.1.2015
č. 06 – 59 - Rada obce schvaluje :
Program 6. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 5.1.2015.
č. 06 – 60 - 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. 06 – 61 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisů 3. schůze Rady obce Dubicko ze dne 8.12.2014, 4. schůze Rady obce
Dubicko ze dne 10.12.2014 a 5. schůze Rady obce Dubicko ze dne 31.12.2014.
č. 06 – 62 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 15.12.2014.
č. 06 – 63 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
17.12.2014.
č. 06 – 64 - Rad obce určuje :
Osoby, které stanoví předpokládanou dobu použití dlouhodobého majetku ve vlastnictví
Obce Dubicko ve složení :
- Mgr. Václav Hampl – starosta obce Dubicko
- Ing. Martin Novák, MBA – předseda finančního výboru
- p. Oldřich Bartoš – tajemník obecního úřadu.
č. 06 – 65 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
pořízení kamer ke vstupu do budovy ZŠ Dubicko (bez záznamu).
č. 06 – 66 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
nevyužití finančních prostředků na zakoupení nového konvektomatu (350.000,-) pro ŠJ
Dubicko.
č. 06 – 67 – Rada obce schvaluje :
Podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ v roce 2015 na opravu památky „Mariánský sloup na pozemku p.č. 1608/2 v k.ú. Dubicko“ v celkové hodnotě 88.209,- Kč.
č. 06 – 68 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. SMP/09-P441/14/D, uzavřenou mezi Obcí
Dubicko a RWE GasNert, s.r.o. Ústí nad Labem, služebnosti k obecnímu pozemku p.č.
1608/32 v k.ú. Dubicko, dle předloženého návrhu.
č. 06 – 69 – Rada obce schvaluje :
Smlouva o poskytování pravidelného servisu, uzavřené mezi Obcí Dubicko a ASI informační technologie s.r.o., 1. máje 3, Mohelnice, na archivaci datových souborů, údržbu
operačních systémů počítačové sítě, poradenská činnost a řešení nestandardních situací.
č. 06 – 70 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Vlastivědného muzea v Šumperku o ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi II“ na pozemku
p.č. 364/3.

- 8 č. 06 – 71 – Rada obce bere na vědomí :
Dokument „Bližší podmínky pro revír Hosena na rok 2015“ předloženého Spolkem rybářů obce Dubicko.

č. 06 – 72 – Rada obce ukládá :
Zajistit reklamaci u dodavatele stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko" fy
LAJDORF s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha – Michle, 140 00, z důvodu nadměrné vlhkosti
bytů, pravděpodobně způsobené netěsností potrubí odpadních vod.
Termín : ihned
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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