- 8 Soupis usnesení z 62. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 8.4.2013
č. 62 – 1179 – Rada obce schvaluje :
Program 62. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.4.2013.
č. 62 – 1180 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 5.4.2013.
č. 62 – 1181 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.3.2013.
č. 62 – 1182 - Rada obce ukládá :
Zajistit vypracování návrhu geometrického plánu na dělení pozemků v lokalitě „Na Pekle“, za účelem směny obecního pozemku p.č. 197/7 a sousedního pozemku p.č. 197/18 ve
vlastnictví fyzické osoby.
Termín : duben 2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 62 – 1183 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 61. schůze Rady obce Dubicko konané dne 25.3.2013.
č. 62 – 1184 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Dubicko (k.ú. Dubicko), který je vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ Dubicko (tajemník a matrikářka) a
MěÚ Zábřeh v termínu od 17.4. do 17.5.2013.
č. 62 – 1185 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-IV. ke dni 8.4.2013 (výdaje).
č. 62 – 1186 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou s Olomouckým krajem, na dotaci ve výši
20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na Den mikroregionu Zábřežska v Dubicku –
760 let od první zmínky o obci.
č. 62 – 1187 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Ministerstva životního prostředí ČR, vrchního ředitele sekce fondů EU, o udělení
výjimky ze Směrnice č. 3/2011 o poskytnutí finančních prostředků pro projekty z OPŽP
na projekt „Revitalizace MŠ Dubicko“.
č. 62 – 1188 – Rada obce schvaluje :
Předložený program, pozvánky a mapku konání jednotlivých akcí v souvislosti Dne Mikroregionu Zábřežsko, který se v naší obci uskuteční dne 18.5.2013.
č. 62 – 1189 - Rada obce ukládá :
Zjistit cenovou nabídku na zhotovené 3 kusů plastových označníků obce v souvislosti s
konáním akce „Dne Mikroregionu Zábřežsko“.
Termín : duben 2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 62 – 1190 - Rad obce schvaluje :
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny za sítě nízkého napětí č. 13503646,
uzavřenou mezi Obcí Dubicko a ČEZ Prodej, s.r.o.
č. 62 – 1191 - Rad obce bere na vědomí :
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny za sítě nízkého napětí č. 13503643,
uzavřenou mezi Základní školou a mateřskou školou Dubicko, příspěvková organizace, a
ČEZ Prodej, s.r.o.

- 9 č. 62 – 1192 - Rad obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/NAAA-088/182/2012 ze dne 6.12.2012 na akci
„Oprava místní komunikace ulice Smíchov“, uzavřenou se zhotovitelem STRABAG a.s.
č. 62 – 1193 - Rad obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/NAAA-083/174/2012 ze dne 12.11.2012 na akci
„Úpravy veřejného prostranství v obci Dubicko“, uzavřenou se zhotovitelem STRABAG
a.s.
č. 62 – 1194 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku společnosti Urbania, s.r.o. Moravany, na dodání 7 kusů
venkovních vývěsních skříněk v ceně 52.436,- Kč.
č. 62 – 1195 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku Monitor LCD L6 in.č. 100006 v pořizovací ceně 4.986,25 Kč
a Počítače INTEL PENTIUM in.č. 100005 v pořizovací ceně 13.601,80 Kč, prodejem fyzické osobě za cenu 1.000,- Kč.
č. 62 – 1196 – Rada obce schvaluje :
Zakoupení 3 kusů elektronického zařízení (fotopastí) k zabezpečení sběrného dvora a
sběrných míst, s využitím odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2013 od společnosti ELEKTROWIN, a.s.
č. 62 – 1197 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním okrsku „D“ obcí Leština, Hrabová, Bohuslavice a Dubicko za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, vyhotovenou Policií ČR,
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Obvodní oddělení Zábřeh.
č. 62 – 1198 – Rada obce bere na vědomí :
Bezpečností zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě OOP ČR Zábřeh za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, vyhotovenou Policií ČR,
Obvodní oddělení Zábřeh.
č. 62 – 1199 – Rada obce bere na vědomí :
Předložený výsledek rozborů jakosti pitné vody dodávané do obecní vodovodní distribuční sítě s výsledkem „kojenecká voda“.
č. 62 – 1200 – Rada obce ukládá :
Prověřit nutnost výměny mikroprocesového rozvaděče výtahu ZŠ Dubicko s Mgr. Hamplem. S výsledkem šetření seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 22.4.2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 62 – 1201 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
M V, Dubicko.
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