Soupis usnesení ze 72. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 23.9.2013
č. 72 – 1360 – Rada obce schvaluje :
Program 72. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 23.9.2013.
č. 72 – 1361 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o splácení úvěru obce Dubicko přijatého od ČS, a.s.
č. 72 – 1362 - Rada obce bere na vědomí :
Dopis adresovaný řediteli závodu Horní Morava Povodí Moravy Ing. Davidu Fínovi, ve
věci opravy potoka v I. etapě (od hasičské zbrojnice po nemovitost p. Vašíčka), s žádostí
o provedení místního šetření stavu potoka.
č. 72 – 1363 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 70. schůze Rady obce Dubicko konané dne 26.8.2013.
č. 72 – 1364 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení návrh
Ceníku č. 04/2013 Cena vodného a stočného.
č. 72 – 1365 – Rada obce ukládá :
Pracovat na odstranění nátoku balastních vod do ČOV Dubicko od občanů obce i Dubické zemědělské a.s.
Termín : průběžně
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 72 – 1366 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení návrh
Rozpočtového výhledu Obce Dubicko na období 2014-2017, který vyvěsit v předepsaném termínu na úřední desku obecního úřadu.
č. 72 – 1367 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve věci účtování úhrad nákladů
v souvislosti se zásahy jednotek požární ochrany u dopravních nehod.
č. 72 – 1368 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
její nepřítomnosti na pracovišti v období od 10.9. do 1.10.2013.
č. 72 – 1369 – Rada obce schvaluje :
Znění příspěvků do periodika Dubický zpravodaj ročník 2013/III.
č. 72 – 1370 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předloženého návrhu.
č. 72 – 1371 - Rad obce schvaluje :
Přijetí finančního daru od fyzické osoby z Dubicka, ve výši 1.100,- Kč na spolufinancování ekologické akce ozelenění obce, včetně znění smlouvy.
č. 72 – 1372 - Rad obce schvaluje :
Nevyhovět žádosti Hospice na Svatém Kopečku o finanční podporu jejich rozpočtu na
zajištění chodu hospice z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plánované akce
obce.
č. 72 – 1373 - Rad obce bere na vědomí :
Registraci žádosti o dotaci k projektu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“ z oblasti podpory Rozvoj venkova.

č. 72 – 1374 - Rad obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko na rok 2014 zapracovat poskytnutí bezplatné půjčky Základní
škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, ve výši 97.140,80 Kč na předfinancování aktivit projektu Comenius.
č. 72 – 1375 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z 20. jednání Rady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, které se uskutečnilo dne
5.9.2013 v Postřelmově.
č. 72 – 1376 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o předání nemovitostí zpět vlastníkovi po skončení prací v souvislosti s realizací
akce „Oprava VTL plynovodu DN 150 Dubicko, realizovanou společností Výstavba plynovodů s.r.o. Olomouc.
č. 72 – 1377 – Rada obce schvaluje :
Připojení obce Dubicko k projektu Mezinárodního dne seniorů (dne 1. října), kdy akce
pro důchodce v obci organizovat k termínu 1. října příslušného roku.
č. 72 – 1378 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti manželů – fyzických osob z Dubicka, o povolení položení zámkové
dlažby na obecní pozemek p.č. 1664/1 před vjezd do garáže na pozemku p.č. 1271/7 ve
vlastnictví žadatele, za předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
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