Soupis usnesení z 13. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 2.5.2011
____________________________________________________

č. 13 – 233 – Rada obce schvaluje :
Program 13. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.5.2011.
č. 13 – 234 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.4.2011.
č. 13 – 235 - Rad obce ukládá :
Projednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Dubicko časové vytížení hospodářky této příspěvkové
organizace. S výsledkem šetření seznámit radu obce.
Termín : 16.5.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 13 – 236 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 11. schůze Rady obce Dubicko ze dne 4.4.2011 a 12. schůze
Rady obce Dubicko ze dne 13.4.2011
č. 13 – 237 - Rad obce bere na vědomí :
Předložený návrh změny rozpočtu obce Dubicko na rok 2011-I.
č. 13 – 238 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
11.4.2011.
č. 13 – 239 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z kontroly provedené Finančním výborem Zastupitelstva obce Dubicko, provedené
dne 20.4.2011 na Obecním úřadě v Dubicku.
č. 13 – 240 - Rad obce bere na vědomí :
Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel,
občanských průkazů, cestovních dokladů, vidimace a legalizace, provedené dne 5.4.2011
pracovníky odboru správního a legislativního Krajského úřadu Olomouckého kraje.
č. 13 – 241 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení kanceláře hejtmana Krajského úřadu Olomouckého kraje o neposkytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH obce Dubicko.
č. 13 – 242 - 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 žáků v Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 150 žáků pro školní rok 2012/2013.
č. 13 – 243 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. N-1/2011, uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako objednavatelem a Nsystémy s.r.o. Olomouc, jako zhotovitelem, na realizaci projektu TI 17 „Na Tvrzi“ Dubicko – vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace.
č. 13 – 244 – Rada obce schvaluje :
Předložená záměr obce na směnu obecního pozemku p.č. 1232/21 zahrada vyvěsit na
úřední desce a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
č. 13 – 245 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku - tiskárny HP Dkskjet 500COL, in.č. 100008, ev.č. 5-403-32
v pořizovací ceně 14.698,50 Kč a tiskárny HP Photosmart C4180, in.č. 100034, ev.č.
9396 v pořizovací ceně 3.748,50 Kč.
č. 13 – 246 – Rada obce neschvaluje :
Přistoupit na nabídku na zhotovení elektronické verze leteckých snímků na CD-ROM
v ceně 5.000,- Kč bez DPH od Tomáš Hora – letecké snímkování THC Karlovy Vary.

č. 13 – 247 – Rada obce schvaluje :
Na společné oslavy svátku maminek, které seč uskuteční dne 8.5.2011 v Katolickém domu Dubicko, poskytnout z rozpočtu obce finanční příspěvek do výše 1.500,- Kč na úhradu nákladů spojených s občerstvením účinkujících dětí.
č. 13 – 248 – Rada obce schvaluje :
Požádat o poskytnutí finančního příspěvku z programu vyhlášeného Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši 10 tis. Kč na kulturní akci „Setkání tří generací“, které se
uskuteční v měsíci listopad 2011.
č. 13 – 249 – Rada obce schvaluje :
Z rozpočtu obce Dubicko poskytnout žákům Základní školy a mateřské školy Dubicko,
příspěvkové organizace, Kristýně Kolčavové a Janu Markovi věcný dar do hodnoty
1.500,- Kč na žáka, jako ocenění jejich úspěšné reprezentace školy a obce, které předat na
příštím zasedání zastupitelstva obce.
č. 13 – 250 – Rada obce schvaluje :
Souhlasné stanovisko obce Dubicko na úpravu jízdního řádu veřejné autobusové dopravy
na lince 930452 Mohelnice-Dubicko-Lukavice-Zvole, kdy ode dne 12.6.2011 bude zastaven provoz posilového spoje č. 32, který je minimálně využíván.
č. 13 – 251 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení z 87. jednání Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne 24.3.2011 v Loučanech.
č. 13 – 252 – Rada obce schvaluje :
K iniciativě Moravské národní obce o.s. „Za vyvěšování moravské zemské vlajky“ na
radnicích se naše obec nepřipojí.
č. 13 – 253 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce III.
ročníku „Memoriál Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 30.7.2011 v prostoru biocentra Hosena s povolením vjezdu požárním vozidlům a vozidlům organizátorů, kdy po
dobu konání akce zákazovou dopravní značku zakrýt.
č. 13 – 254 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. L M, Dubicko, o povolení zhotovení nájezdu a parkovacího přístřešku k obecní komunikaci, která je ve vlastnictví obce, přičemž úprava bude provedena na
vlastní náklady žadatele.
č. 13 – 255 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti manželů M a A H, Dubicko, o povolení vrtané studny na pozemku p.č.
197/9 ve vzdálenosti 2,5 m od obecní komunikace, který je v jejich vlastnictví, za předpokladu splnění stanovených podmínek.
č. 13 – 256 - Rad obce ukládá :
Připravit podrobný rozbor jednotlivých nákladových položek u třech nevýhodnějších
předložených cenových nabídek na realizaci akce „Oprava místní komunikace části ulice
U Hájovny“, který předložit radě obce na příštím zasedání.
Termín : 16.5.2011
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 13 – 257 - Rad obce bere na vědomí :
Informace k přípravě letošního ročníku Dne Mikroregionu Zábřežsko, který se bude konat v sobotu dne 28.5.2011 ve Štítech.
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