- 8 Soupis usnesení z 68. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 22.7.2013
č. 68 – 1288 – Rada obce schvaluje :
Program 68. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 22.7.2013.
č. 68 – 1289 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 19.7.2013.
č. 68 – 1290 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o čerpání krátkodobého úvěru obce Dubicko přijatého od ČS,a.s. a jeho splácení.
č. 68 – 1291 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 67. schůze Rady obce Dubicko konané dne 1.7.2013.
č. 68 – 1292 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-X. ke dni 22.7.2013.
č. 68 – 1293 - Rad obce bere na vědomí :
Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč na obnovu objektu márnice, která je součást nemovité kulturní památky
kostel Povýšení sv. Kříže s křížem, márnicí a ohradní zdí hřbitova.
č. 68 – 1294 - Rad obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, o
úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 14.7.2014 pro školy a školská zařízení
Olomouckého kraje zřizovaná obcemi (Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace).
č. 68 – 1295 - Rad obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska Obce Dubicko k udělení licence dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, sídlo Vítkovická 3133/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
na veřejnou linkovou osobní dopravu – linky 930217 Šumperk-Leština-Zábřeh-ÚsovKlopina, dle předloženého návrhu.
č. 68 – 1296 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Moravy o neschválení projektové
žádosti obce Dubicko „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“.
č. 68 – 1297 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předloženého návrhu.
č. 68 – 1298 – Rada obce schvaluje :
Dohodu o skončení nájmu bytu v objektu Zábřežská č.p. 143, Dubicko, uzavřenou s dosavadním nájemcem p. T.J, ke dni 31.7.2013.
č. 68 – 1299 – Rada obce schvaluje :
Obecní byt v objektu ZŠ Dubicko, Zábřežská č.p. 143, Dubicko, přidělit p. P., trvale bytem 789 72 Dubicko, od 1.8.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v souladu
s předloženou smlouvou o nájmu bytu.
č. 68 – 1300 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh žádosti o možný odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový
úřad, které se nacházejí pod místními komunikacemi a v jejich bezprostřední blízkosti
(pomocné silniční pozemky).
Termín : 31.8.2013
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník

- 9 č. 68 – 1301 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o přípravě dílčí kolaudace stavby „Parkoviště před ŠJ“, která se uskuteční dne
8.8.2013.
č. 68 – 1302 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na nabídku společnosti WTORPOL na umístění 2 ks sběrných kontejnerů na
použitý textil, boty a hračka (sběrná místa v obci).
č. 68 – 1303 – Rada obce vyslovuje poděkování :
Pracovnici Obce Dubicko p. R.L. za získání bronzové medaile prof. MUDr. J. Jánského
za bezpříspěvkové darování krve.
č. 68 – 1304 – Rada obce schvaluje :
Umístění dopravního značení s omezením tonáže vozidel nad 10 t při výjezdu z účelové
komunikace (lesní cesta) na místní komunikaci ulice U hájovny (vodojem HTP).
č. 68 – 1305 – Rada obce ukládá :
Vejít v jednání s majiteli pozemků p.č. 328/1,3 (Novotná, Nétkovi), které informovat o
připravované úpravě stávajícího příkopu na zřízení parkovacích míst před fotbalovým
hřištěm.
Termín : 31.8.2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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