Soupis usnesení z 4. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 17.1.2011
________________________________________________________________________

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č. 04 – 72 – Rada obce schvaluje :
Program 4. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 10.1.2011.
č. 04 – 73 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.12.2010.
č. 04 – 74 - Rad obce bere na vědomí :
Stav pohledávek obce Dubicko za rozpočtové příjmy ke dni 31.12.2010.
č. 04 – 75 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 3. schůze Rady obce Dubicko ze dne 13.12.2010.
č. 04 – 76 – Rada obce ukládá :
Zjistit u peněžních ústavů možnosti uložení obecních prostředků na termínované vklady
s nejkratší možnou výpovědní lhůtou a v případě umožnění tohoto využít.
Termín : okamžitě
Odpovídá : p. Věra Vernerová, ekonom obce
č. 04 – 77 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na přijetí státní dotace
z Podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2011 pro obec Dubicko na realizaci akce „Stavební obvod Na Tvrzi Dubicko“.
č. 04 – 78 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na přijetí příspěvku
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2011 – Oblast podpory č.1
– Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – projekt „Oprava místní komunikace
části ulice U Hájovny“.
č. 04 – 79 – Rada obce schvaluje :
Požádat o přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení věcného vybavení JSDH obce Dubicko výši 26.022,50 Kč v souladu s „Pravidly pro poskytnutí
příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011“ a spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
č. 04 – 80 – Rada obce odvolává :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích z funkcí
- předsedy komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu – Ing. Milana Braného
- člena sociální komise p. Radovana Jakeše.
č. 04 – 81 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích do funkcí
- předsedy komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu – p. Luďka Horáka
- člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu – p. Radovana Jakeše
- člena sociální komise Mgr. Václava Hampla.
č. 04 – 82 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
zápisu žáků do 1. ročníku školy, který se uskuteční dne 2.2.2011.

č. 04 – 83 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci o výsledcích žáků 9. třídy Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, v celostátním testování žáků 9. tříd.
č. 04 – 84 - Rad obce bere na vědomí :
Poklady k rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
na rok 2011.
č. 04 – 85 – Rada obce ukládá :
Zjistit náklady na úklid ZŠ prostřednictvím externí firmy, případně možnost snížení pracovních úvazků u uklizeček provádějících úklid v tomto objektu.
Termín : 24.1.2010
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 04 – 86 – Rada obce stanoví :
V souladu s ustanovením § 28 odst. 6) písmene b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod odpisů Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2011 ve výši
419.000,- Kč do rozpočtu obce Dubicko.
č. 04 – 87 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci o využití „Projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce“ u obce
Dubicko, kdy v roce 2010 bylo podpořeno 5 pracovních míst v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaných z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR.
č. 04 – 88 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 3 smlouvy č. 3/2005 o provozování a údržbě vodárenských zařízení ze dne
19.9.2005 a dodatků č.1 a č.2, uzavřené mezi N-systémy s.r.o. Olomouc a vlastníkem vodovodu Obcí Dubicko.
č. 04 – 89 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1818/28 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Dubicko, uzavřenou mezi obcí Dubicko jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů
Dubicko jako nájemcem.
č. 04 – 90 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na prodej obecního pozemku p.č. 444 zastavěná plocha o výměře 6 m2 a pozemku p.č. 470 zastavěná plocha o výměře 7 m2, vše v k.ú. Dubicko, obec Dubicko, ČEZ
Distribuci, a.s. Děčín, za cenu 4.940,- Kč, který vyvěsit na úřední desce obecního úřadu.
č. 04 – 91 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720152654, uzavřené mezi Obcí Dubicko a Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Praha, na pojištění obecního majetku.
č. 04 – 92 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o věcném břemeni uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Vodovodem Pomoraví,
svazkem obcí, Kostelec na Hané na provozování vodovodu a vedení nízkého napětí na
pozemcích p.č. 332/6, p.č. 332/7, p.č. 348/4, p.č. 348/5 a p.č. 348/6, vše v k.ú. Dubicko,
za úplatu ve výši 1.000,- Kč.
č. 04 – 93 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. M R, trvale bytem Dubicko, o osvobození od placení všech poplatků
od 1.1.2011 po dobu jeho pobytu mimo místo trvalého bydliště.
č. 04 –94 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. P K, trvale bytem Dubicko, o osvobození od placení všech poplatků
celé rodiny od 1.1.2011 po dobu jejich pobytu mimo místo trvalého bydliště.

č. 04 – 95 – Rada obce schvaluje :
Návrh na rozdělení nákladů spojených s vytýčením a určením hranice pozemků p.č. 108
zastavěná plocha ve vlastnictví P S, trvale bytem Dubicko a pozemkem p.č. 1608/2 ostatní plocha ve vlastnictví Obce Dubicko, kdy každý účastník uhradí 50% nákladů.
č. 04 – 96 - Rad obce bere na vědomí :
Dopis Městského kulturního zařízení, příspěvkové organizace, Uničov ve věci možné
podpory Nadace Českého hudebního fondu Praha na činnost Kruhu přátel hudby.
č. 04 – 97 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
P N, trvale bytem Bohuslavice.
č. 04 – 98 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele p.
J D, trvale bytem Dubicko.
č. 04 – 99 - Rad obce schvaluje :
Pozemek p.č. 339/7 orná půda o výměře 959 m2 v k.ú. Dubicko přidělit žadateli zařazenému v pořadníku p. J D, trvale bytem Dubicko a záměr obce na odprodej tohoto pozemku vyvěsit na úřední desce.
č. 04 – 100 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko č. 01, které se
uskutečnilo dne 16.12.2010.
č. 04 – 101 - Rad obce schvaluje :
Předložit žádost na pokácení 2 ks tůjí na místním hřbitově s náhradní výsadbou.
č. 04 – 102 - Rad obce ukládá :
Zabývat se problematikou nového kronikáře obce Dubicko s možností zápisů již od roku
2011.
Termín : 24.1.2011
Odpovídá : všichni členové rady obce
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