- 9 Soupis usnesení z 19. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 8.8.2011
____________________________________________________

č. 19 – 358 – Rada obce schvaluje :
Program 19. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.8.2011.
č. 19 – 359 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 5.8.2011.
č. 19 – 360 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na způsob řešení vyčištění části drobného vodního toku „Dubický potok“, který provedou pracovníci obce Dubicko na náklady správce tohoto vodního toku
Povodí Moravy,s.p.
č. 19 – 361 – Rada obce schvaluje :
Z důvodu snížení daňových příjmů naší obce, kdy nelze pokrýt ani veškeré aktivity občanských sdružení působících na území obce, neposkytnout sponzorský dar Radě Rodičů
při Základní umělecké škole v Zábřehu na provozní výdaje spojené s reprezentací na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu Chorvatsko 2011.
č. 19 – 362 – Rada obce schvaluje :
Nájemkyni obecního bytu p. P L, trvale bytem Dubicko, vyplatit náhradu za poškození
majetku uloženého v pronajatém obecním sklepě ve výši 2.000,- Kč, formou neinvestičního příspěvku.
č. 19 – 363 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 18. schůze Rady obce Dubicko ze dne 11.7.2011
č. 19 – 364 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o průběhu výstavby „17 TI Na Tvrzi“.
č. 19 – 365 – Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2011–IV.
č. 19 – 366 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, ve věci
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
č. 19 – 367 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, ve
věci informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
č. 19 – 368 – Rada obce ukládá :
Pokusit se zajistit pro naši obec dotaci od MAS Horního Pomoraví ze Strategického plánu
LEADER realizaci parkoviště u Jednoty.
Termín : 31.8.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 19 – 369 - Rad obce schvaluje :
Z důvodu odstranění tvrdosti prominout placení poplatku za komunální odpad a ceny za
stočné za období 1-6/2011 u domácnosti občanů, kteří se v obci dlouhodobě nezdržují,
v celkové částce 23.106,- Kč dle přiloženého seznamu.
č. 19 – 370 - Rad obce schvaluje :
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002614/VB2/Zá na obecním pozemku p.č. 1608/5-ostatní plocha, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 756-89/2011 ze dne 16.6.2011 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín.

- 10 č. 19 – 371 – Rada obce schvaluje :
Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor ke dni 31.8.2011 v objektu č.p. 159 ulice
Družstevní, uzavřenou s dosavadním p. Vladislavem Svobodou, bytem Klopina 166.
č. 19 – 372 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce Dubicko na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 159 ulice Družstevní (I. nadzemní podlaží).
č. 19 – 373 - Rad obce bere na vědomí :
Sdělení MěÚ Zábřeh, stavebního a vyvlastňovacího úřadu, o provedeném zabezpečení
stavby – zemědělská stavba na pozemku p.č. 137 st. V k.ú. Dubicko, ve vlastnictví Petr
Vlček, U Hájovny 11, Dubicko.
č. 19 – 374 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Mgr. Romany Grichwaldské, trvale bytem Zábřežská 212, Dubicko, o
povolení umístění satelitní antény na střechu obecního domu č.p. 212 za předpokladu dodržení stanovených podmínek.
č. 19 – 375 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh smlouvy s p. Karlem Müllerem, která by řešila problematiku odvzdušňování vodovodního řádu do Hrabové a s tímto spojený odpočet odebrané vody.
Termín : 5.9.2011
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
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