Soupis usnesení z 41. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 4.6.2012
č. 41 – 781 – Rada obce schvaluje :
Program 41. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 4.6.2012.
č. 41 – 782 – Rada obce schvaluje :
Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko", kdy tuto akci přidělit vítězi soutěže fy LAJDORF
s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha – Michle, 140 00, IČ 28283139.
č. 41 – 783 – Rada obce schvaluje :
Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava
místní komunikace ulice Smíchov – Dubicko ", kdy tuto akci přidělit vítězi soutěže fy
STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744.
č. 41 – 784 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 1.6.2012.
č. 40 – 768 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 18.5.2012.
č. 41 – 785 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o průběhu vymáhání pohledávky obce Dubicko od dlužníka p. Spěváka.
č. 41 – 786 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o řešení opravy a majetkoprávního vypořádání stavby „Dubický
potok“.
č. 41 – 787 - Rada obce ukládá :
Jednat s Ing. arch. Doležalem z MěÚ Zábřeh, ve věci zpracování zadání nového územního plánu obce Dubicko. S výsledkem seznámit radu na příštím zasedání.
T : 18.6.2012
O : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 41 – 788 – Rada obce odvolává :
Z důvodu neslučitelnosti s ustanovením § 167 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) v platném znění, z funkce člena Školské rady Základní školy a mateřské školy
Dubicko, příspěvkové organizace, pana Mgr. Václava Hampla, jelikož na této škole je
pedagogickým pracovníkem.
č. 41 – 789 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 167 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v platném znění, do funkce člena Školské rady Základní školy a mateřské školy Dubicko,
příspěvkové organizace, pana Oldřicha Bartoše.
č. 41 – 790 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 40. schůze Rady obce Dubicko konané dne 21.5.2012.
č. 41 – 791 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-III. ke dni 4.6.2012.
č. 41 – 792 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis ministra financí ČR Ing. Miroslava Kalouska, ve věci možného rozpočtového určení sdílených daní obcím od roku 2013.
č. 41 – 793 - Rada obce ukládá :
Prověřit možnost využití knihovnického softwaru z programu VISK 3 „Informační centra
veřejných knihoven“ pro potřeby místní knihovny Dubicko. S výsledkem seznámit radu
na příštím zasedání.
T : 18.6.2012
O : p. Josef Sobotík, starosta obce

č. 41 – 794 - Rada obce schvaluje :
Pokračovat v žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“.
č. 41 – 795 – Rada obce bere na vědomí :
Rezignaci p. Leo Kochwassera na funkci člena komise pro kulturu, mládež a tělovýchovu
Rady obce Dubicko za FC Dubicko ke dni 30.6.2012.
č. 41 – 796 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, dnem 1.7.2012 do funkce :
- člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko – p. Milana Langera, bytem Bohuslavice 141.
č. 41 – 797 – Rada obce schvaluje :
Smlouva o dílo č. 1.1/2012 žaluzie, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Experior s.r.o. Říční
114, Štíty, na instalaci látkových vertikálních žaluzií typ SONIA u projektu „Revitalizace
MŠ Dubicko – zateplení a vnější úpravy“.
č. 41 – 798 – Rada obce schvaluje :
Smlouva o dílo uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Experior s.r.o. Říční 114, Štíty, na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby na díle
„Revitalizace MŠ Dubicko“.
č. 41 – 799 – Rada obce schvaluje :
Úhradu faktury č. 05/12 od dodavatele TERRA-projekce pozemkových úprav, Na Křtaltě
21, Zábřeh, za změnu projektové dokumentace „Změna stavby před dokončením – SO
101 – místní komunikace – lokalita Na Tvrzi“, ve výši 5.250,- Kč“.
č. 41 – 800 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na rekreační pobyt ve výši 3.000,- Kč.
č. 41 – 801 - Rada obce ukládá :
Zajistit potřebný materiál na oplocení nově budovaného dětského hřiště v prostoru před
školní jídelnou. S výsledkem seznámit radu na příštím zasedání.
T : 18.6.2012
O : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 41 – 802 – Rada obce schvaluje :
Zařadit manžely Petra a Veroniku Dvořákovi, trvale bytem Kaštanová 5, 779 00 Olomouc, do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu v obci Dubicko.
č. 41 – 803 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce IV.
ročníku „Memoriálu 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. 41 – 804 - Rada obce ukládá :
Zajistit návrh přípravy a posouzení opravy kulturní památky márnice na místním hřbitově
s možností získání příslušné dotace a realizace v roce 2013.
T : průběžně
O : p. Josef Sobotík, starosta obce
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