- 8 Soupis usnesení z 10. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 2.3.2015
č. 10 – 126 - Rada obce schvaluje :
Program 10. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.3.2015.
č. 10 – 127 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 28.2.2015 v celkové výši
5.851,5 tis. Kč.
č. 10 – 128 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisů 9. schůze Rady obce Dubicko ze dne 16.2.2015.
č. 10 – 129 – Rada obce ukládá :
Jednat s majiteli sousedních pozemků obecní uličky p.č. 1255/10 a p.č 1608/23 o možnosti odprodeje části jejich pozemků pro rozšíření profilu této uličky.
Termín : 16.3.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 10 – 130 – Rada obce ukládá :
Jednat s nájemkyní nebytových prostor p. Štanclovou, která v katolickém domu provozuje rehabilitaci, o možnosti pronájmu místností gynekologie v objektu zdravotního střediska, kam by přesunula své podnikatelské aktivity, za předpokladu výše prostého nájemného ve výši 1.300,- Kč/měsíc.
Termín : 16.3.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 10 – 131 – Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové péče, o nevyhovění žádosti Obce Dubicko o dotaci z programu Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015 „Restaurování kamenného Mariánského sloupu v obci Dubicko“.
č. 10 – 132 – Rada obce bere na vědomí :
Návrh zadání územního plánu Police.
č. 10 – 133 - Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předloženého návrhu. Do
pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele.
č. 10 – 134 – Rada obce schvaluje :
Předložený upravený seznam osob k osvobození od placení poplatků za 2. pololetí roku
2014.
č. 10 – 135 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh cenového vyrovnání nákladů spojených s dokončením realizace vrtu na
fotbalovém hřišti FC Dubicko, kdy realizátoru akce Vodník Promat s.r.o. Zábřeh, odpočet
z cenové nabídky 26.450,- Kč za převzetí použitého čerpadla a ponorných sond 70 % nákladů, tedy částku 5.135,- Kč vč. DPH.
č. 10 – 136 – Rada obce ukládá :
K žádosti o přislíbení spoluúčasti obce při žádosti o neinvestiční dotaci MŠMT – údržba
a provoz sportovních zařízení, předložit položkový rozpočet celé akce.
Termín : 16.3.2015
Odpovídá : Milan Langer, sekretář FC Dubicko
č. 10 – 137 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti nájemce obecního bytu – fyzickou osobu, o rekonstrukci kuchyně nájemního bytu, dle předloženého návrhu.

- 9 č. 10 – 138 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku „Elektrické vrtačky“, in.č. 100269, v pořizovací ceně 2.180,Kč.
č. 10 – 139 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 10 – 140 - Rad obce schvaluje :
Předložený návrh řešení žádosti Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o., o možnosti provedení úpravy zpevněné plochy pozemku p.č. 1236/55 před provozovnou Nářadí Š+V Dubicko.
č. 10 – 141 – Rada obce schvaluje :
Z důvodu nemožnosti splnění stanovených podmínek pro přiznání dotace z programu
„Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015 MMR“ – TI Na Tvrzi II. nepožádat o přiznání této dotace.
č. 10 – 142 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti nájemce hrobového místa na veřejném pohřebišti Dubicko fyzické osobě, Hoštejn, na změnu dvojhrou č. 219-220 na urnové místo, jelikož urnový hrob je možno umístit jen na stanovených místech.
č. 10 – 143 – Rada obce bere na vědomí :
Stanovisko Ing. arch. Snášelové, odbor rozvoje a územního plánování, MěÚ Zábřeh,
ohledně výstavby RD s konstatováním, pokud bude navržená stavba v souladu s platným
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, není důvod stavbu nepovolit.
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