Soupis usnesení z 7. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 21.2.2011
________________________________________________________________________

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č. 07 – 145 – Rada obce schvaluje :
Program 7. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 21.2.2011.
č. 07 – 146 – Rada obce bere na vědomí :
Podání žádosti obce Dubicko o přidělení dotace z programu „Podpora výstavby technické
infrastruktury“ na akci 17 TI „Na Tvrzi“ Dubicko ve výši 850 tis. Kč.
č. 07 – 147 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 6. schůze Rady obce Dubicko ze dne 7.2.2011.
č. 07 – 148 – Rada obce schvaluje :
Znění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „17 TI Na
Tvrzi Dubicko“.
č. 07 – 149 - Rad obce bere na vědomí
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko,konaného dne 8.2.2011.
č. 07 – 150 - Rad obce bere na vědomí
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubicko na rok 2011 – přiloženo.
č. 07 – 151 - Rad obce bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2010, které se u obce
uskutečnilo ve dnech 7. - 8.2.2011 kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje.
č. 07 – 152 - Rad obce schvaluje :
Účast oce Dubicko na akci „Den Mikroregionu Zábřežsko 2011“, který se uskuteční dne
28.5.2011 ve Štítech“.
č. 07 – 153 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti manželů V a J K, trvale bytem Dubicko, o úpravu úhrady poplatků domácnosti, spočívající v osvobození od placení všech poplatků jejich syna P K od 1.1.2011
po dobu jeho pobytu mimo místo trvalého bydliště.
č. 07 – 154 – Rada obce ukládá :
Připravit mechanismus osvobozování od poplatků, včetně předložení návrhů dodatků příslušných obecně závazných vyhlášek obce, které řeší problematiku místních poplatků.
Termín : 31.3.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 07 – 155 – Rada obce ukládá :
Připravit a projednat s p. Zbořilem návrh na řešení dalšího možného užívání obecního
pozemku v prostoru „Trnivá“, který je územním plánem obce určen pro výstavbu FVE.
Termín : 31.3.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 07 – 156 - Rad obce bere na vědomí :
Uzavřenou dohodu mezi Obcí Police (jako dlužník) a Vodovodem Pomoraví, svazkem
obcí (jako věřitel), o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady.
č. 07 – 157 - Rad obce bere na vědomí :
Sdělení Českého statistického úřadu o organizaci šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které proběhne v době od 19.2. do 15.3.2011.

č. 07 – 158 - Rad obce schvaluje :
Předložený návrh postupu na organizační zajištění vystoupení pěveckého sboru Severomoravských učitelů v kostele Československé církve husitské Dubicko dne 29.5.2011.
č. 07 – 159 - Rad obce bere na vědomí :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
M H, Dubicko.
č. 07 – 160 – Rada obce ukládá :
Řešit správcovství Dubického potoka s Povodím Moravy.
Termín : průběžně
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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