Soupis usnesení ze 14. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 16.5.2011
____________________________________________________

č. 14 – 258 – Rada obce schvaluje :
Program 14. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 16.5.2011.
č. 14 – 259 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 13.5.2011.
č. 14 – 260 - Rad obce bere na vědomí :
Stav pohledávek obce Dubicko za rozpočtové příjmy ke dni 5.5.2011.
č. 14 – 261 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na dohodu o splátkách s manžely M a D Š, trvale bytem Dubicko, na úhradu
dlužné částky ve výši 2.720,- Kč měsíčními splátkami po 1.000,- Kč v termínech 16.5.;
16.6. a 16.7.2011.
č. 14 – 262 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 13. schůze Rady obce Dubicko ze dne 2.5.2011
č. 14 – 263 - Rad obce bere na vědomí :
Předložený návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 19.5.2011.
č. 14 – 264 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z kontroly provedené Finančním výborem Zastupitelstva obce Dubicko, dne
4.5.2011 v Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci.
č. 14 – 265 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 4.5.2011.
č. 14 – 266 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, o přidělení finančního příspěvku z POV
2011 na realizaci akce „Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny“.
č. 14 – 267 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, o úpravě přímých neinvestičních výdajů
k 15.4.2011 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi a informaci o uvolnění dotace z rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů
regionálního školství“.
č. 14 – 268 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ve dnech 26.-28.4.2011 na Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci.
č. 14 – 269 - Rad obce bere na vědomí :
Informace z jednání na Krajském úřadě Olomouckého kraje, týkajícího se připravované
optimalizace matričních úřadů v ČR.
č. 14 – 270 - Rad obce schvaluje :
Na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu „A“ na rok 2011 následovně :
a) Fotbalový klub Dubicko ve výši 14.830,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 2.014- Kč
c) OREL jednota Dubicko ve výši 3.676,- Kč
d) TJ SOKOL Dubicko ve výši 30.040,- Kč
e) Česká zahrádkářský svaz Dubicko ve výši 3.000,- Kč

f) Církev Československá husitská ve výši 3.000,- Kč
g) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 3.366,- Kč
č. 14 – 271 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti D S, bytem Dubicko, a poskytnout z rozpočtu obce finanční příspěvek
bez vypořádání ve výše 7.560,- Kč na úhradu nákladů spojených s úpravou podlahy nebytových prostor v objektu Dům služeb č.p. 159 ulici Družstevní, Dubicko.
č. 14 – 272 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti T J, trvale bytem Dubicko, o vrácení složené jistoty ve výši 40.000,- Kč,
před splněním podmínek stanovených ve smlouvě o složení jistoty, z důvodu započetí
stavby rodinného domu na stavebním obvodu Na Výsluní II, která nebude úročena žádnou % sazbou.
č. 14 – 273 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti K S, trvale bytem Dubicko, o úpravu úhrady poplatků domácnosti, spočívající v osvobození od placení všech poplatků syna J S od 1.4.2011 po dobu jeho pobytu mimo místo trvalého bydliště.
č. 14 – 274 – Rada obce schvaluje :
Šíři místní komunikace nového stavebního obvodu „Na Tvrzi“ stanovit v souladu se
schváleným územním plánem obce v rozměru 5 m.
č. 14 – 275 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Spolku rybářů obce Dubicko o povolení vjezdu na účelovou komunikaci
k biocentru Hosena přes dopravní značku B11 “Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, při příležitosti konání rybářských závodů dne 28.5.2011 a 5.6.2011, za předpokladu
dodržení stanovených podmínek.
č. 14 – 276 - Rad obce bere na vědomí :
Dopis Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Dubicko, ve věci dotazu k
záměru obce na převod nemovitého majetku mezi Obcí Dubicko a p. P.
č. 14 – 277 – Rada obce schvaluje :
Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava
místní komunikace části ulice U Hájovny“, kdy tuto akci přidělit vítězi soutěže fy EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh.
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