Soupis usnesení z 25. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 31.10.2011
____________________________________________________

č. 25 – 472 – Rada obce schvaluje :
Program 25. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 31.10.2011.
č. 25 – 473 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 27.10.2011.
č. 25 – 474 – Rada obce ukládá :
Zajistit cenové nabídky na zpracování PD malometrážních bytů v objektu Dům služeb
č.p. 159 v ulici Družstevní i od dalších možných dodavatelů.
Termín : 14.11.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta
č. 25 – 475 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 167 odst. 2) školského zákona (561/2004 Sb.) do školské rady
Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, zástupce zřizovatele
Mgr. Václava Hampla.
č. 25 - 576 – Rada obce ukládá :
V souladu s vydaným volebním řádem školské rady Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, zajistit uskutečnění řádných voleb. Po provedení voleb
předložit radě obce seznam všech tří členů školské rady, se kterými tuto funkci dopředu
projednat.
Termín : 31.10.2011
O : Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ a MŠ Dubicko
č. 25 – 477 – Rada obce schvaluje :
V souladu s vyhlášeným programem „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012“ požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci na opravu kulturní památky „Železný kříž s kamenným podstavcem“, která není prohlášena za kulturní památku.
č. 25 – 478 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 24. schůze Rady obce Dubicko ze dne 17.10.2011
č. 25 – 479 – Rada obce schvaluje :
Program 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne
14.11.2011.
č. 25 – 480 – Rada obce schvaluje :
Na zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 14.11.2011, předložit
návrh na doplnění návrhu 2. změny územního plánu obce Dubicko na rozšíření stavebního obvod „Na Pekle“.
č. 25 – 481 – Rada obce bere na vědomí :
Zápisy z jednání sociální komise Rady obce Dubicko ze dne 22.9.2011 a 24.10.2011.
č. 25 – 482 – Rada obce schvaluje :
Na základě doporučení sociální komise Rady obce Dubicko poskytnout Charitě Zábřeh
příspěvek z rozpočtu obce Dubicko pro rok 2011 ve výši 8.000,- Kč.
č. 25 – 483 – Rada obce bere na vědomí :
Připomínky k jízdním řádům veřejné linkové autobusové dopravy, které byly zaslány
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

č. 25 – 484 – Rada obce schvaluje :
Partnerskou smlouvu pro projekt „Technologické centrum a elektronické spisové služby
ORP Zábřeh“, uzavřenou mezi Městem Zábřeh a Obcí Dubicko na pořízení a provoz
elektronické spisové služby.
č. 25 – 485 – Rada obce schvaluje:
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, který vyvěsit na úřední desce
obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání Zastupitelstva
obce Dubicko.
č. 25 – 486 – Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dílo uzavřenou s fy Jaroslav Majdiak, Staré Město, na opravu chodníku před
Zdravotním střediskem Dubicko na částku 35 tis. Kč.
č. 25 – 487 – Rada obce schvaluje:
Uskutečnit opravu elektroinstalace v obecním objektu č.p. 159 ulice Družstevní ve výši
do 5.000,- Kč, které zapracovat do rozpočtových změn.
č. 25 – 488 – Rada obce ukládá :
Jednat s vlastníky pozemků v lokalitě „Nad Františkem“ p. Navrátilem a Ing. Válkem o
možnosti výkupu a směny jejich pozemků pro výstavbu rodinných domků v této lokalitě.
Termín : 28.11.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 25 – 489 – Rada obce schvaluje :
Nevyhovět žádosti MěÚ Zábřeh, odbor školství a kultury o náhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří mají trvalý pobyt v naší obci a ve 2. pololetí 2011 plní povinnou
školní docházku na základních školách v Zábřehu, jelikož mají zajištěny podmínky pro
bezplatné plnění povinné školní docházky v naší obci.
č. 25 – 490 - Rad obce ukládá :
Zaslat členům Rady obce Dubicko k posouzení návrh znění Rámcové partnerské smlouvy
s MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Termín : 14.11.2011
O : p. Josef Sobotík, starosta obce
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