Soupis usnesení z 53. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 3.12.2012
č. 53 – 1012 – Rada obce schvaluje :
Program 53. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 3.12.2012.
č. 53 – 1013 – Rada obce doporučuje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit návrh na schválení přípravy studie a
projektové dokumentace na vestavbu 6 malometrážních bytů v objektu Kabiny FC.
č. 53 – 1014 – Rada obce ukládá :
Vejít v jednání s jednatelem společnosti SAN-JV o možnosti zrušení vydaného stavebního povolení 6 ŘD na pozemcích obce Dubicko. S výsledkem jednání seznámit radu obce
na příštím zasedání.
Termín : 17.12.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 53 – 1015 – Rada obce schvaluje :
Způsobenou škodu při vloupání do objektu Kabiny FC č.p. 333, spočívající v opravě
vchodových dveří ve výši 3.000,- Kč bez DPH uhradit z rozpočtu obce. Tuto částku zapracovat do rozpočtové změny na rok 2012.
č. 53 – 1016 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci předsedy komise Ing. Josefa Křížka pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Dodavatele tepla a služeb spojených s povinnostmi vztahujícími se k provozu kotelen“.
č. 53 – 1017 – Rada obce schvaluje :
Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dodavatele tepla a služeb spojených s povinnostmi vztahujícími se k provozu kotelen“, kdy tuto
akci přidělit vítězi soutěže fy Ing. Jan Svatoň, Na Náhonu 146, 563 01 Lanškroun, IČ
18838014.
č. 53 – 1018 - Rada obce ukládá :
Projednat s vítězem veřejné zakázky „Dodavatele tepla a služeb spojených s povinnostmi
vztahujícími se k provozu kotelen“ Ing. Janem Svatoněm, Lanškroun, úpravu Smlouvy o
dílo na zajištění oprav a případné výměny nefunkčních topných zařízení.
Termín : 17.12.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 53 – 1019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.11.2012.
č. 53 – 1020 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 30.11.2012.
č. 53 – 1021 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 52. schůze Rady obce Dubicko konané dne 19.11.2012.
č. 53 – 1022 – Rada obce schvaluje :
Plán inventur na rok 2012 za účetní jednotku Obec Dubicko.
č. 53 – 1023 – Rada obce schvaluje :
Znění výzvy k podání nabídky na realizaci dodávky „Zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí stavebního obvodu „Na Tvrzi II “, „Na Pekle“ a přeložka STL plynovodu „Na Výsluní“.

č. 53 – 1024 – Rada obce jmenuje :
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí stavebního obvodu „Na
Tvrzi II “, „Na Pekle“ a přeložka STL plynovodu „Na Výsluní“ ve složení : Ing. Josef
Křížek – předseda, Ing. Emil Vašíček, Ing. Milan Braný, p. Josef Šafář a p. Oldřich Bartoš.
č. 53 – 1025 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 3.12.2012.
č. 53 – 1026 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze sociální komise Rady obce Dubicko, konané dne 22.11.2012.
č. 53 – 1027 – Rada obce schvaluje :
Na základě doporučení sociální komise Rady obce Dubicko poskytnout Charitě Zábřeh
příspěvek z rozpočtu obce Dubicko pro rok 2012 ve výši 8.000,- Kč.
č. 53 – 1028 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
vyhlášení dvou volných dnů ředitelkou školy ve dnech 20.12. a 21.12.2012, dále oznámení o přerušení provozu Školní družiny ve dnech 22.12.- 2.1.2013 a přerušení provozu
Mateřské školy a Školní jídelny v době od 22.12.2012 do 2.1.2013.
č. 53 – 1029 – Rada obce odvolává :
Z funkce člena komise pro kulturu, mládež a tělovýchovu Rady obce Dubicko p. Jiřinu
Kopovou.
č. 53 – 1030 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, dnem 3.12.2012 do
funkce :
- člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko – p. Elišku Müllerovou, bytem Dubicko, U Lesa 282 .
č. 53 – 1031 – Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako stranou povinnou z věcného břemene a p. J Š na straně druhé jako oprávněnou z věcného břemene, ve
věci práva odpovídajícímu věcnému břemeni zatěžující obecní pozemky p.č. 1644/1
ostatní plocha, p.č. 1644/2 ostatní plocha a p.č. 197/7 ostatní plocha, vše v k.ú. Dubicko,
dle přiloženého návrhu.
č. 53 – 1032 – Rada obce schvaluje:
Do rozpočtu obce Dubicko na rok 2013 zapracovat nákup PC do kanceláře starosta obce
v ceně 18.000,- Kč od společnosti HAKO a Enter, spol. s r.o. Šumperk – dle předložené
nabídky.
č. 53 – 1033 – Rada obce schvaluje:
Do rozpočtového opatření na rok 2012 zapracovat nákup 2 ks mobilních telefonů v celkové částce 6.000,- Kč.
č. 53 – 1034 – Rada obce schvaluje:
Vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci in.č. 100141 a 100188 v hodnotě
každý á 1,- Kč - mobilní telefon.
č. 53 – 1035 – Rada obce schvaluje:
Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč p. J N, bytem Dubicko za bezpříspěvkové darování krve a získání zlaté plakety Dr. Jánského.

č. 53 – 1036 – Rada obce bere na vělomí :
Zápis z 15. jednání Rady Mikroregionu Zábřežsko, konaného dne 22.11.2012 na MěÚ
Zábřeh.
č. 53 – 1037 – Rada obce ukládá :
Projednat stížnost JUDr. Dagmar Pokorné – Šulové se všemi vlastníky nemovitostí na
konci části ulice Benedova.
Termín m: 31.12.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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