- 8 Soupis usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko,
konaného dne 19.5.2011
________________________________________________________________________

č. 04 – 62 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 19.5.2011.
č. 04 – 63 - Zastupitelstvo obce volí :
1. Návrhovou komisi pro přípravu souhrnného usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení pan Josef Koruna a pan Ing. Daniel Skácel.
2. Ověřovatele zápisu 4. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení Ing. Josef Křížek
a p. Josef Šafář.
č. 04 – 64 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, konaného 24.2.2011.
č. 04 – 65 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Informaci o činnosti Rady obce Dubicko za uplynulé období.
č. 04 – 66 – Zastupitelstvo obce schvaluje :
Závěrečný účet obce Dubicko za rok 2010, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2010, a to bez výhrad.
č. 04 – 67 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Rozpočtové opatření - změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2011-I.
č. 04 – 68 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Obecně závaznou vyhlášku obce Dubicko č. 01/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
č. 04 – 69 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Ceník č. 01/2011 Cena vodného a stočného od 1.7.2011.
č. 04 – 70 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Obcí Dubicko, dále jen věřitel, a Základní školou a mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, dále jen dlužník, na poskytnutí bezúročné
finanční návratné výpomoci ve výši 122.979,80 Kč na předfinancování projektu OP VK
ESF v Základní škole a mateřské škole Dubicko.
č. 04 – 71 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Převod nemovitého majetku obce
1. Prodej pozemku p.č. 332/10 orná půda o výměře 960 m2 v k.ú. Dubicko,
- manželům Ing. Martinovi a Mgr. Lence Novákovým, U Hájovny 231, Dubicko, za
účelem výstavby rodinného domu, v ceně stanovené dohodou ve výši 307.200,- Kč.
2. Prodej pozemku p.č. 340/6 orná půda o výměře 923 m2 v k.ú. Dubicko,
- paní Marcele Pagáčové, Jestřebí 120 a panu Tomáši Vašíčkovi, 7. května 306, Dubicko, za účelem výstavby rodinného domu, v ceně stanovené dohodou ve výši
295.360,- Kč.
3. Prodej pozemku p.č. 339/7 orná půda o výměře 959 m2 v k.ú. Dubicko,
- panu Jaroslavu Dvořákovi, Velká Strana 29, Dubicko a paní Monice Unzeitigové,
Zvole 12, za účelem výstavby rodinného domu, v ceně stanovené dohodou ve výši
306.880,- Kč.
4. Směnu části pozemku p.č. 1608/6 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 741171/2010 ze dne 10.9.2010 označené jako díl 2x „c“ o výměře 31 m2, v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví obce Dubicko, v ceně stanovené dohodou ve výši 280,- Kč
za část pozemku p.č. 21 stavební plocha, dle téhož geometrického plánu označené
jako díl „b“ o výměře 7 m2, v k.ú. Dubicko, v podílovém spoluvlastnictví Miloslava
Horáka a Jitky Horákové, oba trvale bytem Velká Strana č.p. 32, Dubicko, v ceně
stanovené dohodou ve výši 280,- Kč.

- 9 5. Prodej pozemků p.č. 340/4 orná půda o výměře 387 m2, p.č. 340/5 orná půda o výměře 275 m2, p.č. 348/3 orná půda o výměře 283 m2, p.č. 348/4 orná půda o výměře
291 m2, p.č. 348/5 orná půda o výměře 299 m2 a p.č. 348/6 orná půda o výměře 585
m2, vše v k.ú. Dubicko,
- společnosti SAN-JV s.r.o. se sídlem Šumperk, Lidická 2567/56, Šumperk, za účelem výstavby rodinných domů, v ceně stanovené dohodou ve výši 678.400,- Kč.
6. Směna části pozemku p.č. 1232/12 zahrada, dle geometrického plánu č. 738-80/2010
ze dne 17.9.2010 označené jako nově vytvořený pozemek p.č. 1232/21 zahrada o
výměře 452 m2, v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví obce Dubicko,
za pozemek p.č. 589/21 orná půda o výměře 452 m2, v k.ú. Dubicko, ve výlučném
vlastnictví Ludmily Palmanové, trvale bytem 7. května č.p. 242, Dubicko,
se zřízením bezúplatného práva odpovídajícímu věcnému břemeni časově neomezenému vstupu a vjezdu přes obecní pozemek p.č. 1232/12 ve prospěch vlastníka nově
vytvořeného pozemku p.č. 1232/21.
č. 04 – 72 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Zápis o výsledku veřejnoprávní kontrole provedené dne 14.3.2011 kontrolním výborem zastupitelstva obce v Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci.
2. Zápis z kontroly provedené dne 20.4.2011 finančním výborem zastupitelstva obce u
Obecního úřadu Dubicko – žadatelé o dotaci z rozpočtu obce.
3. Zápis z kontroly provedené finančním výborem zastupitelstva obce dne 4.5.2011 v
Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizace.
č. 04 – 73 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o průběhu výstavby technické infrastruktury nového stavebního obvodu Na Tvrzi“.
č. 04 – 74 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Oznámení o přidělení příspěvku obci Dubicko z Programu obnovy venkova 2011 na realizaci projektu „Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny“.
č. 04 – 75- Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 30.6.2011.
č. 04 – 76- Zastupitelstvo obce ukládá :
1.) Kontrolnímu výboru Zastupitelstva obce Dubicko prověřit výběrové řízení na inženýrské
sítě stavebního obvodu „Na Tvrzi“ – splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod
– oprávněnost rozpočtu a soulad se zadávacími podmínkami.
2.) Zda je součástí uvedené poptávky část vodovodního řadu V1 a splaškové kanalizace Sk2.
Termín : 30.6.2011
Odpovídá : p. Josef Koruna, předseda KV

Ing. Josef K ř í ž e k
místostarosta

Josef S o b o t í k
starosta

