Soupis usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko,
konaného dne 15.5.2019
________________________________________________________________________

č. 04–59-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Doplněný program 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 15.5.2019.
č. 04–60-2019 Zastupitelstvo obce volí :
Návrhovou komisi pro přípravu souhrnného usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení paní JUDr. Jana Barfusová a pan Ing. Radomír Pech.
č. 04–61-2019 Zastupitelstvo obce volí :
Ověřovatele zápisu 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 15.5.2019 ve složení
Ing. Josef Křížek a Ing. Milan Braný.
č. 04–62-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 27.2.2019.
č. 04–63-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Informaci o činnosti Rady obce Dubicko za uplynulé období.
č. 04–64-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Rozpočtová opatření obce Dubicko - změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok
2019-1.,2.,3.,4. – přijatých Radou obce Dubicko na základě pověření Zastupitelstva obce
Dubicko.
č. 04-65-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok
2019-5.
č. 04–66-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Závěrečný účet obce Dubicko za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2018, souhlasí s celoročním hospodařením obce Dubicko,
a to bez výhrad.
č. 04–67-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Účetní závěrku obce Dubicko za rok 2018, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
č. 04–68-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Předložený návrh stanov Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, který byl schválen Valnou hromadou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne 28.3.2019.
č. 04–69-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Předložený návrh znění vzorů smluv o nájmu hrobových míst – urnových míst na veřejném pohřebišti Dubicko.
č. 04–70-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Převod nemovitého majetku obce
1. Výkup nemovité věci pozemku p.č. 401/18 trvalý travní porost o výměře 113 m2
v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v Dubicku, v ceně stanovené dohodou v částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 4.520,- Kč (slovy
čtyřitisícepětsetdvacet korun českých).
2. Výkup nemovité věci části pozemku p.č. st. 117 zastavěná plocha, dle geometrického
plánu č. 915-195/2018 ze dne 12.12.2018 označena jako díl „g“ o výměře 2 m2 v k.ú.
Dubicko, ve vlastnictví fyzické osoby JŠ,bytem Dubicko, v ceně stanovené dohodou v
částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 80,- Kč (slovy osmdesát korun českých).

3. Výkup nemovité věci části pozemku p.č. st. 186/1 ostatní plocha, dle geometrického
plánu č. 915-195/2018 ze dne 12.12.2018 označena jako díl „f“ o výměře 5 m2 v k.ú.
Dubicko, ve vlastnictví fyzické osoby manželů JJS, bytem Dubicko, v ceně stanovené
dohodou v částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých).
4. Směnu části pozemku p.č. 1643 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 915195/2018 ze dne 12.12.2018 označena jako nově vytvořený pozemek p.č. 1994 o výměře 4 m2 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví Obce Dubicko, v ceně stanovené dohodou v
částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 160,- Kč (slovy jednostošedesát korun českých)
za
část pozemku p.č. 114 zastavěná plocha, dle téhož geometrického plánu označena jako
nově vytvořený pozemek p.č. 1995 o výměře 35 m2 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví fyzické osoby LH, bytem Dubicko, v ceně stanovené dohodou v částce 40,- Kč/m2, tedy
ve výši 1.400,- Kč (slovy jedentisícčtyřista korun českých), s vyrovnáním rozdílu stanovené ceny.
5. Prodej nemovité věci pozemku p.č. 375/3 orná půda, jehož výměra byla geometrickým
plánem č. 905-7/2018 ze dne 13.6.2018 upravena na výměru 1671 m2 v k.ú. Dubicko,
obec Dubicko, ve vlastnictví Obec Dubicko,
- fyzické osobě BL, bytem Zábřeh, za cenu stanovenou dohodou 420,- Kč/m2, tedy ve
výši 701.820,- Kč + DPH zákonem stanovené sazby, za stanovených podmínek.
6. Prodej nemovité věci částí pozemků p.č. 364/2 orná půda, p.č. 375/1 orná půda, p.č.
375/3 orná půda a pozemku p.č.376/9 orná půda, dle geometrického plánu 905-7/2018
ze dne 13.6.2018 označeného jako nově vytvořený pozemek p.č. 376/17 orná půda o
výměře 1002 m2 v k.ú. Dubicko, obec Dubicko, ve vlastnictví Obce Dubicko,
- fyzickým osobám manželům BM a JB, oba bytem Dubicko, za cenu stanovenou dohodou ve výši 420,- Kč/m2, tedy ve výši 420.840,- Kč + DPH zákonem stanovené
sazby, za stanovených podmínek.
7. Prodej nemovité věci částí pozemků p.č. 375/1 orná půda, p.č. 375/3 orná půda a pozemku p.č.376/9 orná půda, dle geometrického plánu 905-7/2018 ze dne 13.6.2018
označeného jako nově vytvořený pozemek p.č. 376/16 orná půda o výměře 862 m2
v k.ú. Dubicko, obec Dubicko, ve vlastnictví Obce Dubicko,
- fyzickým osobám ZJ, bytem Dubicko a TL, bytem Zábřeh, za cenu stanovenou dohodou ve výši 420,- Kč/m2, tedy ve výši 362.040,- Kč + DPH zákonem stanovené
sazby, za stanovených podmínek.
8. Prodej nemovité věci částí pozemků p.č. 375/1 orná půda, p.č. 375/3 orná půda a pozemku p.č.376/9 orná půda, dle geometrického plánu 905-7/2018 ze dne 13.6.2018
označeného jako nově vytvořený pozemek p.č. 376/15 orná půda o výměře 804 m2
v k.ú. Dubicko, obec Dubicko, ve vlastnictví Obce Dubicko,
- fyzickým osobám BT, bytem Dubicko a VŠ, bytem Lesnice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 420,- Kč/m2, tedy ve výši 337.680,- Kč + DPH zákonem stanovené
sazby, za stanovených podmínek.
9. Prodej nemovité věci částí pozemků p.č. 375/1 orná půda a p.č.376/9 orná půda, dle
geometrického plánu 905-7/2018 ze dne 13.6.2018 označeného jako nově vytvořený
pozemek p.č. 376/14 orná půda o výměře 822 m2 v k.ú. Dubicko, obec Dubicko, ve
vlastnictví Obce Dubicko,
- fyzické osobě PR, bytem Kamenná, za cenu stanovenou dohodou ve výši 420,Kč/m2, tedy ve výši 345.240,- Kč + DPH zákonem stanovené sazby, za stanovených
podmínek.
10. Prodej nemovité věci částí pozemků p.č. 375/1 orná půda a p.č.376/9 orná půda, dle
geometrického plánu 905-7/2018 ze dne 13.6.2018 označeného jako nově vytvořený
pozemek p.č. 376/13 orná půda o výměře 898 m2 v k.ú. Dubicko, obec Dubicko, ve
vlastnictví Obce Dubicko,
- fyzickým osobám manželům KM, bytem Dubicko a KT, Postřelmov, za cenu stanovenou dohodou ve výši 420,- Kč/m2, tedy ve výši 377.160,- Kč + DPH zákonem stanovené sazby, za stanovených podmínek.
č. 04–71-2019 Zastupitelstvo obce stanoví :
Cenu věcného břemene k pozemku p.č. 376/16 ve prospěch Obce Dubicko na uložení a
údržbu podzemní vedení povrchové vody ve výši 21.903,- Kč.

č. 04–72-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
K zajištění závazku stavebníka zahájení výstavby rodinného domku do dvou (2) let od
zakoupení stavebního pozemku, složením jistoty ve výši 50.000,- Kč při podpisu kupní
smlouvy na pozemek, která bude splatná po dokončení základové desky rodinného domku na konkrétním stavebním pozemku a znění příslušné smlouvy o uznání závazku.
č. 04–73-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 13.5.2019.
č. 04–74-2019 Zastupitelstvo obce ukládá :
K návrhu koncepce sběru a svozu odpadů obce Dubicko svolat jednání pracovní skupiny
složené z navrhovatelů koncepce, členů Zastupitelstva obce Dubicko a zástupce společnosti EKO servis Zábřeh. Se závěry seznámit Zastupitelstvo obce Dubicko na příštím zasedání.
Termín : 24.7.2019
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 04–75-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Dubicko a členem
zastupitelstva obce p. Josefem Sobotíkem, na uzavření dohody o provedení práce zápisů
do obecní kroniky, na období květen – prosinec 2019.
č. 04–76-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Dubicko a členem
zastupitelstva obce Mgr. Václavem Hamplem, na uzavření dohody o provedení práce zápisů do obecní kroniky, na období květen – prosinec 2019.
č. 04–77-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Zastupitelstva obce Dubicko se uskuteční dne 24.7.2019.

Ing. Josef K ř í ž e k
člen zastupitelstva obce

Mgr. Václav H a m p l
starosta

