Soupis usnesení z 56. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 9.1.2017
č. 56 – 978 - Rada obce schvaluje :
Program 56. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 9.1.2017.
č. 56 – 979 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 6.1.2017 v celkové výši
8.942,6 tis. Kč.
č. 56 – 980 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 54. schůze Rady obce Dubicko ze dne 12.12.2016 a 55. schůze Rady obce Dubicko ze dne 27.12.2016. .
č. 56 – 981 – Rada obce schvaluje :
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Dubicko den 11.1.2017 předložit návrh na
zachování výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300,- Kč za osobu i pro
rok 2017 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Dubicko č. 02/2015.
č. 56 – 982 – Rada obce bere na vědomí :
Poskytnutou informaci zástupců AVZO Dubicko ve věci současného stavu provozování
střelnice Dubicko a průběhu kolaudačního řízení této střelnice.
č. 56 – 983 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o předání Monitorovací zprávy o zajištění projektu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“ pro rok 2016, která byla dne
6.1.2017 předána na Úřad regionální rady regionu soudržnosti ROP Střední Moravy.
č. 56 – 984 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, sportu a kultury, o
úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 29.11.2016 pro Základní školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci.
č. 56 – 985 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
č. 56 – 986 – Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, vydání předchozího souhlasu zřizovatele Základní
škole a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, k přijetí peněžitého daru od
právnické osoby WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ve výši 2.156,- Kč účelově určeného na
úhradu stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka v rámci charitativního projektu
„Obědy pro děti“, a to v období od 1.2.2017 do 30.6.2017.
č. 56 – 987 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce na rok 2017 zapracovat upravený požadavek JSDH Dubicko.
č. 56 – 988 - Rada obce bere na vědomí :
Přípis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště
Šumperk, ve věci vyhlášení výběrového řízení na odprodej podílu id. ½ pozemků a staveb zapsaných na LV č. 104 pro k.ú. Dubicko.
č. 56 – 989 - Rada obce bere na vědomí :
Žádost Fotbalového klubu Dubicko o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů
– úhradu energií spotřebovaných při činnosti klubu.

č. 56 – 990 - Rada obce schvaluje :
Vrátit žádost Fotbalového klubu Dubicko o poskytnutí příspěvku na provedení jarní
údržby trávníku hrací plochy fotbalového hřiště v roce 2017 k doplnění.
č. 56 – 991 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 21.12.2016, vypracovanou technologem ČOV
panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 56 – 992 – Rada obce schvaluje :
Kladné stanovisko obce Dubicko ke stavbě a podmínkách pro stavbu „Dubicko – MK
Benedova“, doplněné o stanovené podmínky.
č. 56 – 993 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzickým osobám AK Dubicko a LK Spišská Sobota, o povolení vybudování zpevněných ploch přístupové komunikace – sjezdu a chodníku k nově budovaného rodinného domu na pozemku p.č. 332/20 k.ú. Dubicko, za předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
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