- 8 Soupis usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko,
konaného dne 27.2.2019
________________________________________________________________________

č. 03–46-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 27.2.2019.
č. 03–47-2019 Zastupitelstvo obce volí :
Návrhovou komisi pro přípravu souhrnného usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení JUDr. Jana Barfusová a Ing. Josef Křížek.
č. 03–48-2019 Zastupitelstvo obce volí :
Ověřovatele zápisu 3. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení Ing. Josef Křížek
a Ing. Milan Braný.
č. 03–49-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 12.12.2018.
č. 03–50-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Informaci o činnosti Rady obce Dubicko za uplynulé období.
č. 03–51-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Rozpočtové opatření obce Dubicko - změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok
2018-17. – přijatého Radou obce Dubicko na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 03-52-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Rozpočet obce Dubicko na rok 2019 ve finančním objemu : příjmy ve výši 24.779.019,98
Kč, výdaje ve výši 30.979.019,98 Kč a financování ve výši (+) 6.200.000,- Kč, které se
skládá z přebytku hospodaření obce za rok 2018.
č. 03–53-2019 Zastupitelstvo obce pověřuje :
Radu obce Dubicko k rozdělení finančních prostředků určených rozpočtem obce Dubicko
jako dotace neziskovým subjektům v roce 2019.
č. 03–54-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Výsledek inventarizace majetku obce Dubicko ke dni 31.12.2018 v souladu s inventarizační zprávou Hlavní inventarizační komise obce Dubicko ze dne 29.1.2019.
č. 03–55-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Převod nemovitého majetku obce
1. Výkup nemovité věci - části pozemku p.č. 1257 orná půda, dle geometrického plánu č.
885-27/2017 označen jako nově vytvořený pozemek p.č. 1257/2 o výměře 2419 m2,
v k.ú. Dubicko
- od fyzické osoby manželů NJ a NR, Dubicko, v ceně stanovené dohodou v částce
150,- Kč/m2, tedy ve výši 362.850,- Kč (slovy třistašedesátdvatisíceosmsetpadesát
korun českých).
2. Prodej nemovité věci pozemku p.č. 364/5 orná půda o výměře 13 m2, který v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk je zapsán na LV č. 10001 pro k.ú. Dubicko, obec Dubicko.
- fyzické osobě EB, Dubicko, v ceně stanovené dohodou v částce 420,- Kč/m2, tedy ve
výši 5.460,- Kč (slovy pěttisícčtyřistašedesát korun českých).
3. Prodej nemovité věci pozemku p.č. 364/6 orná půda o výměře 11 m2, který v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk je zapsán na LV č. 10001 pro k.ú. Dubicko, obec Dubicko.
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- fyzickým osobám manželům ZM, Nýrov a KM Pomezí, v ceně stanovené dohodou v
částce 420,- Kč/m2, tedy ve výši 4.620,- Kč (slovy čtyřitisícešestestdvacet korun českých).
Prodej nemovité věci pozemku p.č. 364/7 orná půda o výměře 15 m2, který v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk je zapsán na LV č. 10001 pro k.ú. Dubicko, obec Dubicko.
- fyzickým osobám manželům AK, Dubicko a LK, Poprad, v ceně stanovené dohodou
v částce 420,- Kč/m2, tedy ve výši 6.300,- Kč (slovy šesttisíctřista korun českých).
Prodej nemovité věci pozemku p.č. 364/4 orná půda o výměře 11 m2, který v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk je zapsán na LV č. 10001 pro k.ú. Dubicko, obec Dubicko.
- fyzickým osobám manželům MN a LN, bytem Dubicko, v ceně stanovené dohodou v
částce 420,- Kč/m2, tedy ve výši 4.620,- Kč (slovy čtyřitisícešestestdvacet korun českých).
Směna části pozemku p.č. 332/5 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 877563/2016 ze dne 23.11.2016 označen jako nově vytvořený pozemek p.č. 332/26 o výměře 5 m2 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví Obce Dubicko, v ceně stanovené dohodou v
částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých)
za
část pozemku p.č. 332/9 orná půda, dle téhož geometrického plánu označen jako nově
vytvořený pozemek p.č. 332/25 o výměře 5 m2 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví fyzické
osoby SJM MN a LN, bytem Dubicko, v ceně stanovené dohodou v částce 40,Kč/m2, tedy ve výši 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých), bez vyrovnání rozdílu
stanovené ceny.
Směna části pozemku p.č. 1608/27 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 90949/2016 ze dne 21.2.2018 označena jako díl „d“ o výměře 2 m2 v k.ú. Dubicko, ve
vlastnictví Obce Dubicko, v ceně stanovené dohodou v částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 80,- Kč (slovy osmdesát korun českých)
za část pozemku p.č. 119 zastavěná plocha, dle téhož geometrického plánu označena
jako díl „b“ o výměře 14 m2 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví fyzické osoby IV, bytem
Dubicko, v ceně stanovené dohodou v částce 40,- Kč/m2, tedy ve výši 560,- Kč (slovy
pětsetšedesát korun českých), s vyrovnáním rozdílu stanovené ceny.

č. 03–56-2019 Zastupitelstvo obce schvaluje :
Ponechání stávající výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dubicko
v souladu s platnými Pravidly odměňování členů Zastupitelstva obce Dubicko ze dne
31.10.2018.
č. 03–57-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 20.2.2019.
č. 03–58-2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Zastupitelstva obce Dubicko se uskuteční dne 15.5.2019.

Josef S o b o t í k
místostarosta

Mgr. Václav H a m p l
starosta

