Soupis usnesení z 56. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 14.1.2013
č. 56 – 1058 – Rada obce schvaluje :
Program 56. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 14.1.2013.
č. 56 – 1059 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 11.1.2013.
č. 56 – 1060 - Rada obce bere na vědomí :
Přípis České obce sokolské Praha ve věci žádosti k projednání v P ČOS – doplnění dokladů – k.ú. Dubicko, týkajícího se majetkoprávního vypořádání uličky kolem tenisových
kurtů.
č. 56 – 1061 - Rada obce ukládá :
Ke splnění přípisu České obce sokolské Praha, ve věci majetkoprávního vypořádání uličky kolem tenisových kurtů, připravit požadované podklady.
Termín : 28.1.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 56 – 1062 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dodávce tepelné energie č. AX 0213 uzavřenou s dodavatelem Ing. Jan Svatoň, Lanškroun a Obcí Dubicko.
č. 56 – 1063 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 54. schůze Rady obce Dubicko konané dne 17.12.2012 a 55.
schůze Rady obce Dubicko konané dne 31.12.2012
č. 56 – 1064 – Rada obce schvaluje :
Do návrhu rozpočtu obce Dubicko na rok 2013 zapracovat poskytnutí účelové dotace TJ
Sokol Dubicko ve výši 1,2 mil. Kč na akci „Rekonstrukce sokolovny na multifunkční zařízení“.
č. 56 – 1065 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis ministra financí ČR Ing. Miroslava Kalouska, ve věci nabytí účinnosti zákona č.
201/2012 Sb. (rozpočtová pravidla) a s tím související nutnost zřízení účtu obce u České
národní banky.
č. 56 – 1066 - Rada obce ukládá :
Z důvodu nutnosti zřízení obecního účtu u ČNB prověřit výhodnost účtů u stávajících peněžních ústavů.
Termín : 28.1.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 56 – 1067 – Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Ministerstva vnitra ČR o posouzení zákonnosti OZV č. 02/2012 obce Dubicko
s konstatováním, že předložená OZV je v souladu se zákonem.
č. 56 – 1068 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
konání zápisu do 1. ročníku školy, který se bude konat dne 31.1.2013.
č. 56 – 1069 - Rad obce bere na vědomí :
Zhodnocení výsledků kontrol „Vnitřního kontrolního systému“ u Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2012.
č. 56 – 1070 - Rad obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012.

č. 56 – 1071 – Rada obce bere na vědomí :
Dokument „Základní hodnocení rizika ekologické újmy v zařízení obce Sběrný dvůr Dubicko, podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě.
č. 56 – 1072 – Rada obce ukládá :
Připravit podklad, kalkulaci zdrojů na financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Dubicko.
Termín : 28.1.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 56 – 1073 – Rada obce schvaluje :
Návrh Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace inženýrských sítí stavebních
obvodů „Na Tvrzi II“ a Na Výsluní“, uzavřenou se zhotovitelem Ing. Ladislav Ille-TERA
Zábřeh, kdy smluvní částku ve výši 176 tis. Kč zapracovat do rozpočtu obce na rok 2013.
č. 56 – 1074 – Rada obce schvaluje:
Podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ v roce 2013 na opravu kulturní památky Márnice na místním hřbitově.
č. 56 – 1075 – Rada obce schvaluje:
Podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora
kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ v roce 2013 na projekt Den Mikroregionu Zábřežska v Dubicku – 760 let od první písemné zmínky o obci.
č. 56 – 1076 – Rada obce schvaluje:
Podat žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
na rok 2013.
č. 56 – 1077 – Rada obce ukládá :
V souvislosti s podanou žádostí na rok 2013 o poskytnutí příspěvku JSDH obce Dubicko,
projednat s velitelem JSDH nutnost zakoupení plovoucího čerpadla pro jejich potřebu.
Termín : 28.1.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 56 – 1078 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na směnu pozemků v lokalitě Na Pekle, dle předloženého návrhu.
č. 56 – 1079 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku fy Miloš STRYK, Dubicko na zhotovení 3 ks konstrukcí
laviček pro mobiliář obce v ceně 3.217,- Kč/kus bez DPH.
č. 56 – 1080 – Rada obce schvaluje :
Smlouva o provedení hudební produkce na akci Den Mikroregionu Zábřežsko dne
18.5.2013 souborem Bludověnka v ceně 5.000,- Kč.
č. 56 – 1081 – Rada obce schvaluje :
Z důvodu krádeže traktorové radlice na zimní údržbu místních komunikací a splnění povinností obce zakoupit novou traktorovou radlici.
č. 56 – 1082 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis o otevírání pokladniček Tříkrálové sbírky 2013 pro obec Dubicko, kdy výnos ze
všech pokladniček v obci Dubicko činil 26.419,- Kč.
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místostarosta
v.r.

Josef S o b o t í k
starosta
v.r.

