Soupis usnesení ze 76. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 18.11.2013
č. 76 – 1432 - Rada obce schvaluje :
Program 76. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 18.11.2013.
č. 76 – 1433 - Rada obce schvaluje :
Na zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 27.11.2013, předložit
k projednání a schválení Smlouvu o půjčce uzavřenou s FC Dubicko na částku 446 tis.
Kč, kam zapracovat stanovené podmínky.
č. 76 – 1434 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 15.11.2013.
č. 76 – 1435 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.10.2013.
č. 76 – 1436 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 75. schůze Rady obce Dubicko konané dne 4.11.2013.
č. 76 – 1437 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 27.11.2013 a návrh Ceníku č. 04/2013 cena vodného a stočného od 1.1.2014.
č. 76 – 1438 – Rada obce schvaluje :
Na 19. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 27.11.2013 předložit
informaci o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o
schválení projektové žádosti „Úprava dopravní infrastruktury-revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“ k dopracování před uzavření smlouvy.
č. 76 – 1439 – Rada obce schvaluje :
Na 19. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 27.11.2013 předložit
návrh na ponechání sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300,- Kč i pro rok 2014.
č. 76 – 1440 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-XV. ke dni 18.11.2013.
č. 76 – 1441 - Rad obce schvaluje :
Na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu „B“ na rok 2012 následovně :
a) Český zahrádkářský svaz Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 2.390,- Kč
b) Dubická včela – Zdobení perníku ke dni matek v MŠ Dubicko – ve výši 369,- Kč
c) Dubická včela – Soutěž o nejlepší výkres Den MiZ– ve výši 285,- Kč
d) Dubická včela – Naučný kvíz – ve výši 1.067,- Kč
e) Dubická včela – Zdobení perníků + přednáška v MŠ Dubicko – ve výši 1.192,- Kč
f) Fotbalový klub Dubicko – Soutěž mládežnických týmů – ve výši 10.670,- Kč
g) Mgr. Václav Hampl – Mikulášská besídka – ve výši 2.461,- Kč
h) Sbor dobrovolných hasičů – memoriál B. Sládka – ve výši 5.820,- Kč
i) SROD Dubicko – Soutěž v rybolovu pro dospělé – ve výši 2.425,- Kč
j) SROD Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 2.425,- Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic - ve výši 728,- Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise žáků – ve výši 970,- Kč
m)TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 1.213,- Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale neregistrovaných – ve výši 970,- Kč
o) Unie rodičů – Probouzení přírody – ve výši 970,- Kč
p) Unie rodičů – Pohádkový les v rámci Dne MiZ – ve výši 1.940,- Kč
q) Unie rodičů – Den dětí – ve výši 728,- Kč

r) Unie rodičů – Uspávání přírody – ve výši 485,- Kč
s) Unie rodičů – Mikuláš ve škole – ve výši 970,- Kč
t) Unie rodičů – Vánoční dílny – ve výši 1.940,- Kč
č. 76 – 1442 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
vyhlášení volného dne ředitelkou školy 20.12.2013, dále oznámení o přerušení provozu
Školní družiny ve dnech 20.12.2013-5.1.2014 a přerušení provozu Mateřské školy a
Školní jídelny v době od 23.12.2013 do 1.1.2014.
č. 76 – 1443 – Rada obce bere na vědomí :
Stanovení termínu zahajování jednání rady obce na 16,30 hod.
č. 76 – 1444 – Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Věře Brané v navržené výši.
č. 76 – 1445 - Rad obce schvaluje :
Požádat o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2013 na základě splněných kritérií, vyhlášené společností Elektrowin a.s. na
zabezpečení sběrných míst v obci Dubicko.
č. 76 – 1446–Rada obce schvaluje :
Na základě předloženého návrhu vyřazení obecního majetku v celkové pořizovací ceně
1.401,- Kč.
č. 76 – 1447–Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš a p. Jaroslav Dvořák.
č. 76 – 1448 - Rad obce schvaluje :
Z důvodu vysokých nákladů na restaurování mariánského sloupu se sochou P. Marie nepožádat v roce 2014 o dotaci z „Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014“ na obnovu staveb drobné architektury místního významu.
č. 76 – 1449 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení z 97. jednání Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne 17.10.2013 v Loučanech.
č. 76 – 1450 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z 21. jednání Rady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, konaného dne 25.10.
2013 v Rovensku.
č. 76 – 1451 – Rada obce vyslovuje poděkování :
Pracovnici Obce Dubicko p. Věře Vernerové za získání bronzové medaile prof. MUDr. J.
Jánského za bezpříspěvkové darování krve.
č. 76 – 1452 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o přípravě geometrického plánu na za měření pozemků v ulici Na Tvrzi (dle
skutečného stavu).
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