- 9 Soupis usnesení ze 73. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 7.10.2013
č. 73 – 1379 – Rada obce schvaluje :
Program 73. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 7.10.2013.
č. 73 – 1380 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 23.8.2013.
č. 73 – 1381 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o splácení úvěru obce Dubicko přijatého od ČS, a.s.
č. 73 – 1382 - Rada obce bere na vědomí :
Dopis adresovaný Ing. Pánkovi vedoucímu provozu Šumperk Povodí Moravy, ve věci
zkapacitnění a pročištění dubického potoka.
č. 73 – 1383 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na nabídku Vodník Promat s.r.o. Zábřeh na realizaci vrtané studny na fotbalovém hřišti, dle předložené cenové nabídky, kdy částku zapracovat do rozpočtové změny
obce Dubicko na rok 2013.
č. 73 – 1384 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 72. schůze Rady obce Dubicko konané dne 23.9.2013.
č. 73 – 1385 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 16.10.2013.
č. 73 – 1386 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol z výkonu státního dozoru nemovité kulturní památky – udržovací práce na objektu márnice-I. etapa, rejstříkové číslo ÚSKP 23970/8-881, provedeného dne 3.10.2013
odborem výstavby, oddělení státní památkové péče MěÚ Šumperk.
č. 73 – 1387 – Rada obce bere na vědomí :
Informační dokument Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
„Školní rok 2013-2014“.
č. 73 – 1388 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o vyhlášení podpory v rámci Operačního programu životního prostředí na projekty zaměřené na systém pro separaci a svoz biologicky rozložitelné odpady z nezemědělské činnosti.
č. 73 – 1389 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o vyhlášení podpory v rámci „Program podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2014“ na obnovu staveb drobné architektury místního významu.
č. 73 – 1390 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006754/VB1, Dubicko-Švubová, parc.
209/1, NNK, uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
č. 73 – 1391 - Rad obce schvaluje :
Licenční smlouvu autorskou uzavřenou mezi Obcí Dubicko a p. Josefem Korunou (autor)
na oprávnění užití díla publikace Dubicko 1914-1918 za finanční odměnu ve výši 3.000,Kč, včetně znění smlouvy.

- 10 č. 73 – 1392 - Rad obce schvaluje :
Licenční smlouvu autorskou uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Ing. Janem Kopou (autor)
na oprávnění užití díla publikace Dubicko 1914-1918, kapitoly o dubické kapele, za finanční odměnu ve výši 1.500,- Kč, včetně znění smlouvy.
č. 73 – 1393 - Rad obce stanoví :
Prodejní cenu publikace Dubicko 194–1918, autora Josefa Koruny, ve výši 100,- Kč/kus.
č. 73 – 1394 - Rad obce schvaluje :
Kupní smlouvu č. 4037148, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Vápenkou Vitošov s.r.o. na
dodání drceného kameniva na rok 2013.
č. 73 – 1395 - Rad obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko na rok 2013 zapracovat částku 50 tis. Kč na opravu požárního
stroje PS-12 pro JSDH obce Dubicko.
č. 73 – 1396 - Rad obce schvaluje :
Z rozpočtu obce Dubicko uvolnit částku 2.500,- Kč na financování společného koncertu
dětského pěveckého sboru Dubínek a Hanácké muziky z Litovle, který se uskuteční dne
10.11.2013.
č. 73 – 1397 - Rad obce schvaluje :
Nevyhovět žádosti sdružení RES-SEF, o.s. agentura sociálních služeb, Šumperk, o příspěvek na provoz centrály a na pokrytí režijních nákladů z důvodu nedostatku finančních
prostředků pro plánované akce obce.
č. 73 – 1398 - Rad obce bere schvaluje :
Ukončení pronájmu vývěsních skříněk za úhradu, které obec pronajímala Základní škole
a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, ODS, místní organizaci Dubicko, TJ
Sokol Dubicko a KSČM, základní organizace Dubicko, na základě smluv o pronájmu ze
dne 29.11.2010, včetně smluv o ukončení pronájmu. Termín ukončení nájemního vztahu
je stanoven zpětně od 1.1.2013.
č. 73 – 1399 – Rada obce schvaluje :
Po předchozím projednání se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, ukončení úschovy
zastřešeného pódia v obci Dubicko ke dni 22.12.2013.
č. 73 – 1400 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Zábřežsko č. 12, která se uskutečnila dne
19.9.2013 ve Štítech.
č. 73 – 1401 – Rada obce bere na vědomí :
Usnesení z jednání 96. Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne
11.6.2013 v Loučanech.
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