- 8 Soupis usnesení ze 84. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 3.3.2014
č. 84 – 1574 - Rada obce schvaluje :
Program 84. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 3.3.2014.
č. 84 – 1575 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 28.2.2014.
č. 84 – 1576 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 83. schůze Rady obce Dubicko konané dne 17.2.2014.
č. 84 – 1577 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2014-1. ke dni 3.3.2014.
č. 84 – 1578 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení
stavebního obvodu „Na Tvrzi II“ 22 RD SO-STL plynovod, uzavřený mezi Obcí Dubicko
a RWE GasNet, s.r.o. Brno.
č. 84 – 1579 - Rad obce ukládá :
Komisi pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko, předložit radě obce návrh
na rozdělení dotací neziskovým organizacím dle typu A; B. Celková dotace byla rozpočtem obce schválena ve výši 142.000,- Kč.
Termín : 17.3.2014
Odpovídá : p. Luděk Horák, předseda komise
č. 84 – 1580 – Rada obce schvaluje :
Přílohu č. 4 ke Smlouvě o sdružení pracovních úvazků, odpovídajících mzdových prostředků a souvisejících odvodů z mezd, uzavřenou se Základní školou a mateřskou školou
Dubicko, příspěvkovou organizací.
č. 84 – 1581 – Rada obce ukládá :
Prověřit možnost čerpání přiděleného finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH obce Dubicko ve výši 5.000,- Kč na jiné věcné vybavení JSDH.
Termín : 17.3.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 84 – 1582 – Rada obce schvaluje :
Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace inženýrských sítí stavebních obvodů „Na Tvrzi II“ a „Na Výsluní“, uzavřené se zhotovitelem
Ing. Ladislav Ille, projekce pozemkových úprav, inženýrských a zemědělských staveb,
Bělá u Jevíčka.
č. 84 – 1583 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v objektu občanského vybavení na pozemku
p.č. 191/1, bez č.p. – hasičská zbrojnice – za účelem uvedení sídla tohoto občanského
sdružení a schůzové činnosti a dále části vstupního prostoru v objektu č.p. 159 v ulici
Družstevní za účelem umístění poštovní schránky Sboru dobrovolných hasičů Dubicko.
č. 84 – 1584 – Rada obce ukládá :
V příštím vydání Dubického zpravodaje informovat občany o možnosti pronájmu obecního bytu č. 1 v objektu Dům služeb, Družstevní č.p. 159, Dubicko.
Termín : 30.3.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 84 – 1585 – Rada obce schvaluje :
Na základě předloženého návrhu na likvidaci č. 1/4/2013 vyřazení obecního majetku v
celkové pořizovací ceně 4.637,40,- Kč.

- 9 č. 84 – 1586 – Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Josef Koruna, p. Petr Lajdorf.
č. 84 – 1587 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení z 99. jednání Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne 13.2.2014 v Náměšti na Hané.
č. 84 – 1588 – Rada obce schvaluje :
Řešit možnost získání dotace na zateplení veřejných budov bez výměny zdroje vytápění u
objektu Družstevní č.p. 159, Dubicko.
č. 84 – 1589 – Rada obce bere na vědomí :
Žádost fyzické osoby PL Dubicko, o možnost zvětšení obecního bytu v jejím užívání
z části dalšího obecního bytu, které prozatím nelze vyhovět.
č. 84 – 1590 – Rada obce schvaluje :
Řešit pokácení 3 ks lípy v ulici Benedova u nemovitosti p. Vašíčka a 1 ks břízy před kostelem Povýšení sv. Kříže, Dubicko.
č. 84 – 1591 – Rada obce ukládá :
Připravit podrobné podklady rozboru provozu dodávky pitné vody a provozu ČOV Dubicko, které zaslat členům rady obce.
Termín : 17.3.2014
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
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