Soupis usnesení z 43. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 9.7.2012
č. 43 – 822 – Rada obce schvaluje :
Program 43. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 9.7.2012.
č. 43 – 823 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.7.2012.
č. 43 – 824 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 42. schůze Rady obce Dubicko konané dne 18.6.2012.
č. 43 – 825 – Rada obce bere na vědomí :
Předložený návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 12.7.2012, včetně příloh určených k projednání.
č. 43 – 826 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o zamítnutí naší žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v MŠ a školní jídelně“.
č. 43 – 827 - Rada obce schvaluje :
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaj jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce ve výši 240,- Kč.
č. 43 – 828 - 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 stanovené prováděcím právním předpisem,
v Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 149 dětí
pro školní rok 2012/2013.
č. 43 – 829 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z veřejnosprávní kontroly č. 1/5 u Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, provedené ve dnech 14.-15.5 a 30.5.2012.
č. 43 – 830 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o průběhu realizace akce „Revitalizace MŠ Dubicko“.
č. 43 – 831 - Rada obce bere na vědomí :
Podanou výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu zdravotní středisko 7. května
č.p. 75, Dubicko, podanou dosavadním nájemcem MUDr. Martinem Poláchem s.r.o. Zábřeh, ke dni 30.6.2012, kdy nájem bude ukončen v souladu s čl. II. platné nájemní smlouvy ukončen 30.9.2012.
č. 43 – 832 – Rada obce schvaluje:
Přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč od dárce J H, Dubicko, na financování ekologické akce – ozelenění obce, který zapracovat do rozpočtové změny na rok 2012.
č. 43 – 833 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko zapracovat návrh na provedení výměny plynového kotle
ústředního topení v obecním bytě ZŠ Dubicko v ceně 59 tis. Kč.
č. 43 – 834 – Rada obce schvaluje:
V souladu s ustanovením § 85 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, poskytnutí peněžitého daru bez vyúčtování, formou hotovostním plněním občanům kteří si řádně plnili nebo plní v obci veřejnou službu, každému ve výši
1.600,- Kč,
č. 43 – 835 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o ukončení akce stavby „Místní komunikace Dubicko“ stavebního obvodu Na Tvrzi.

č. 43 – 836 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2011 a předala k dalšímu
využití, včetně získaného objemu finančních prostředků od společnosti EKO-KOM.
č. 43 – 837 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci z jednání Valné hromady Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, které se uskutečnilo dne 26.6.2012 v Plumlově.
č. 43 – 838 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci z jednání s provozovatelem obecní kanalizace a ČOV N-systémy s.r.o. k problematice vtékání povrchové vody do ČOV Dubicko.
č. 43 – 839 – Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko zapracovat návrh změny o navýšení nákladů na pořízení zesilovače GSM signálu mobilního operátora T-mobile v ceně cca 5.000,- Kč.
č. 43 – 840 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na nabídku fy EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh na svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu z obce (tráva, sláma, listí, nadrcené větvičky, zelenina, ovoce), kdy
požádat o umístění 2 ks kontejnerů v podzimních měsících.
č. 43 – 841 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti M H Dubicko, o povolení položení zámkové dlažby na obecní pozemek
před vjezdem k rodinnému domu ve vlastnictví žadatele, na vlastní náklady.
č. 43 – 842 - Rad obce ukládá :
Zaslat dopis p. P P s upozorněním na volné pobíhání jeho psa po obci. V případě dalšího
přestupku bude pes na náklady majitele odchycen a celá věc předána správnímu orgánu
k přestupkovému řešení.
Termín : do 31.7.2012
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
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