- 8 Soupis usnesení z 31. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 11.1.2016
č. 31 – 511 - Rada obce schvaluje :
Program 31. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 11.1.2016.
č. 31 – 512 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 8.1.2016 v celkové výši
8.639,9 tis. Kč.
č. 31 – 513 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 29. schůze Rady obce Dubicko ze dne 14.12.2015 a 30. schůze rady obce
ze dne 30.12.2015..
č. 31 – 514 – Rada obce ukládá :
Zajistit dodání minimálně dvou cenových nabídek na rozšíření autobusové čekárny v obci
Dubicko v souladu s návrhem Bc. Kolčavy tak, aby náklady bylo možno zapracovat do
rozpočtu obce na rok 2016.
Termín : 31.1.2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 31 – 515 – Rada obce schvaluje :
Na úhradu ceny stavebních pozemků p.č. 340/4, 340/5, 348/3, 348/4, 348/5 a 348/6 v k.ú.
Dubicko, vystavit zálohovou fakturu se splatností do 25.3.2016 společnosti Ingres group
s.r.o. Zábřeh, v ceně 320,- Kč/m2 + DPH v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 1.10.2014.
č. 31 – 516 – Rada obce ukládá :
Jednat se zástupci společnosti Ingres group s.r.o. Zábřeh o nutnosti úhrady nákladů spojených s pořízením stavebních pozemků v lokalitě Na Tvrzi (6x řadová zástavba). Upozornit je, že v případě nesplnění splatnosti úhrady ceny převáděných pozemků, bude
ukončena spolupráce a pozemky budou nabídnuty jinému zájemci.
Termín : 31.1.2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 31 – 517 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu obce Dubicko o poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
č. 31 – 518 – Rada obce bere na vědomí :
Inspekční zprávu č.j. ČŠIM-1444/15-M a Protokol o kontrole provedené ve dnech 16.,
27. a 30.11.2015 Českou školní inspekcí, Olomouckým inspektorátem, u Základní školy
a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace.
č. 31 – 519 – 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 2015.
č. 31 – 520 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a
mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 54 dětí ve dvou třídách pro
školní rok 2015/2016.
č. 31 – 521 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
schválení prodeje neupotřebitelného zařízení notebook G560/2, in.č. 4120189 za cenu
5.500,- Kč.

- 9 č. 31 – 522 - Rad obce schvaluje :
Zastupitelstvu obce Dubicko nepředkládat návrh změny na úpravu odměn neuvolněných
členů zastupitelstva obce.
č. 31 – 523 – Rada obce schvaluje :
Do návrhu rozpočtu obce Dubicko na rok 2016 zapracovat dotaci Římskokatolické farnosti Dubicko na dofinancování nákladů spojených s opravou ohradní zdi hřbitova ve výši 400 tis. Kč.
č. 31 – 524 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na restaurování nemovité kulturní památky Pomník padlých I. světové
války, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 27016/8-879, uzavřenou se zhotovitelem Mgr. Ladislavem Werkmannem, Olomouc, za cenu 138.000,- Kč vč. DPH a podání žádosti o získání
dotace Olomoucký kraj ve výši 50%. Do rozpočtu obce na rok 2016 zapracovat podíl žadatele ve výši 70 tis. Kč.
č. 31 – 525 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit k projednání a schválení Dodatek č. 7
ke smlouvě č. 2/2006V o provozování a údržbě vodárenských zařízení ze dne 5.10.2006 a
dodatku č. 4 ze dne 24.2.25010, uzavřené mezi Obcí Dubicko a N-systémys s.r.o. Dubicko.
č. 31 – 526 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce na rok 2016 zapracovat upravený požadavek JSDH Dubicko.
č. 31 – 527 – Rada obce ukládá :
Jednat s vlastníky pozemků dotčených návrhem geometrického plánu v ulici Benedova.
S výsledkem jednání seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 25.1.2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 31 – 528 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení z 37. Valné hromady Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konané dne
17.12.2015 v Lešanech.
č. 31 – 529 – Rada obce bere na vědomí :
Dokument „Bližší podmínky pro revír Hosena na rok 2016“ předloženého Spolkem rybářů obce Dubicko.
č. 31 – 530 – Rada obce bere na vědomí :
Návrh na řešení požadavku nájemkyně obecního bytu Zábřežská 212, Dubicko, na odstranění problémů.
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