Soupis usnesení ze 93. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 7.7.2014
č. 93 – 1753 - Rada obce schvaluje :
Program 93. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 7.7.2014.
č. 93 – 1754 - Rada obce schvaluje :
Na zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 20.8.2014, předložit návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 114 tis. Kč příjemci
FC Dubicko, na částečnou úhradu nákladů na realizaci akce„Zelené trávníky“.
č. 93 – 1755 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.7.2014.
č. 93 – 1756 - Rad obce ukládá :
Připravit zadání pro zpracování studie na výstavbu cyklostezky od obce Bohuslavice do
ZŠ Dubicko.
Termín : srpen 2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 93 – 1757 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 92. schůze Rady obce Dubicko konané dne 23.6.2014.
č. 93 – 1758 - Rad obce schvaluje :
Navržený postup opravy vodoteče Dubického potoka, kde uložit betonové potrubí o průměru 80 cm v délce 5 m.
č. 93 – 1759 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku p. Stryka, Dubicko, U Lesa 278 na zhotovení zábradlí
v rámci akce „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy
v Dubicku“ v částce 15.430,- Kč bez DPH.
č. 93 – 1760 - Rad obce bere na vědomí :
Postup majetkoprávního vypořádání církevního majetku pozemku p.č. 146/2 v k.ú. Dubicko.
č. 93 – 1761 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2014-8. ke dni 7.7.2014.
č. 93 – 1762 – Rada obce odvolává :
Z funkce člena komise pro kulturu, mládež a tělovýchovu Rady obce Dubicko p. Luďka
Fréhara.
č. 93 – 1763 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, dnem 7.7.2014 do funkce : - člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko – p. Ladislava
Uhrina, bytem Dubicko, Velká Strana 21.
č. 93 – 1764 - Rad obce bere na vědomí :
Dopis členky Zastupitelstva obce Dubicko Bc. Miluše Rýznarové, který bude předložen
k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 20.8.2014.
č. 93 – 1765 - Rad obce schvaluje :
Navržený postup zajištění realizace opravy kotelny v objektu Obecní úřad, Velká strana
56, Dubicko.
č. 93 – 1766 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku fy KOPA, výroba nábytku na zakázku, Na Výsluní 262,
Dubicko, na zhotovení kuchyňky na obecní úřad, dle předloženého návrhu, v ceně
25.251,- Kč včetně DPH, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2014.

č. 93 – 1767 - Rad obce schvaluje :
Nájemní smlouvu (zvláštní užívání – silniční pozemek), uzavřenou mezi Obcí Dubicko
jako nájemcem a Olomouckým krajem, Správou silnic Olomouckého kraje jako pronajímatelem, na pronájem částí pozemku p.č. 1661/1 (č. silnice II/315) a částí pozemku p.č.
1236/18 (č. silnice III/31541) pro realizaci akce „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“.
č. 93 – 1768 - Rad obce schvaluje :
Záměry obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předložených návrhů.
č. 93 – 1769 - Rad obce schvaluje :
Smlouva o nájmu nemovitostí v obecním objektu zdravotní středisko Dubicko, ulice 7.
května č.p. 75, uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako pronajímatelem a Mgr. Vladimírou
Purovou, Nová ulice 175, Dubicko jako nájemcem.
č. 93 – 1770 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Emil Vašíček, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 93 – 1771 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního dlouhodobého hmotného majetku Chodník před prodejnou Jednoty,
in.č. 100567 v ceně 31.000,- Kč a Chodník u st. silnice 315, 31541, in.č. 100568 v ceně
1,590.458,14 Kč.
č. 93 – 1772 - Rad obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předloženého návrhu.
č. 93 – 1773 - Rad obce schvaluje :
Navržený postup způsobu řešení prodeje části obecního pozemku p.č. 412 zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Dubicko.
č. 93 – 1774 – Rada obce schvaluje :
Navržený postup způsobu řešení prodeje části obecního pozemku p.č. 332/5 orná půda
v k.ú. Dubicko, dle stanovených podmínek.
č. 93 – 1775 – Rada obce schvaluje :
Instalaci žaluzií do obecních malometrážních bytů v objektu Dům služeb, Družstevní č.p.
159, Dubicko, v celkové ceně 23 tis. Kč, kdy tuto částku zapracovat do rozpočtu obce na
rok 2014.
č. 93 – 1776 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti pronajímatel obecního bytu o povolení instalace konzoly pro internet na
venkovní stěnu objektu za předpokladu, že po ukončení nájemního vztahu bude narušené
obvodové zdivo uvedeno do původního stavu.
č. 93 – 1777 – Rada obce schvaluje :
Postup na zvýšení nájemného pro rok 2014 v obecních bytech dodatkem k nájemním
smlouvám, který bude obsahovat i nová práva a povinnosti smluvních stran v souladu
s novým občanským zákoníkem.
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