- 7 Soupis usnesení z 21. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 5.9.2011
____________________________________________________

č. 21 – 397 – Rada obce schvaluje :
Program 21. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 5.9.2011.
č. 21 – 398 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.8.2011.
č. 21 – 399 - Rad obce bere na vědomí :
Rozhodnutí Zemského úřadu v Brně ve věci „Hrazení Dubického potoka v Dubicku –
vodoprávní schválení“ ze dne 4.3.1935.
č. 21 – 400 – Rada obce ukládá :
Na náklady obce Dubicko zajistit zpracování geometrického plánu na zaměření místního
hřbitova, včetně projednání s vlastníky sousedních pozemků.
Termín : 30.9.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta
č. 21 – 401 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 20. schůze Rady obce Dubicko ze dne 22.8.2011
č. 21 – 402 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 31.8.2011 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
č. 21 – 403 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za školní rok 2010-2011.
č. 21 – 404 – Rada obce schvaluje :
Navržený postup řešení změny kultury obecních pozemků p.č. 1230 a p.č. 1231/19 v k.ú.
Dubicko, které jsou ve vlastnictví Obce Dubicko (Háje), v souladu se závěrem České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc, ze dne 5.9.2011.
č. 21 – 405 – Rada obce bere na vědomí :
Pravidelná jednání Rady obce Dubicko se budou uskutečňovat v 17,oo hod.
č. 21 – 406 - Rad obce ukládá :
Zajistit vypracování projekčního záměru malometrážních bytů v objektu „Dům služeb“
Družstevní č.p. 159.
Termín : 30.9.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta
č. 21 – 407 – Rada obce stanoví:
Cenu neupotřebitelných silničních panelů 2m x 1m ve výši 500,- Kč / kus.
č. 21 – 408 – Rada obce schvaluje:
Navržený postup majetkoprávního vypořádání pozemků za místním hřbitovem – výkup
pozemků ve vlastnictví I M, Šumperk.
č. 21 – 409 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací na akci opravou schodiště kolem Zdravotního střediska Dubicko, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a fy Jaroslav Majdiak, Staré Město.
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