Soupis usnesení z 24. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 17.10.2011
____________________________________________________

č. 24 – 448 – Rada obce schvaluje :
Program 24. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 17.10.2011.
č. 24 – 449 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 14.10.2011.
č. 24 – 450 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 23. schůze Rady obce Dubicko ze dne 3.10.2011
č. 24 – 451 – Rada obce schvaluje :
Za předpokladu splnění stanovených podmínek, předložit na příštím zasedání zastupitelstva obce návrh na doplnění návrhu 2. změny územního plánu obce Dubicko o stavební
obvod „Pod Františkem“.
č. 24 – 452 – Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2011–VII.
č. 24 – 453 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ve
věci připomínkového řízení k jízdním řádům autobusové dopravy.
č. 24 – 454 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 3.10.2011 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
č. 24 – 455 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
uzavření provozu školní družiny v době podzimních prázdnin ve dnech 26.-27.10.2011.
č. 24 – 456 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
vyhlášení volného dne 22.12.2011.
č. 24 – 457 – Rada obce ukládá :
Projednat s dosavadním členem školské rady při Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Václavem Hamplem, jeho možné působení v této radě i
další období.
Termín : 31.10.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 24 – 458 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Města Šumperk, bezpečnostní rady, k relacím civilní ochrany na občanském
rádiu CB při situacích civilní ochrany.
č. 24 – 459 – Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 6 s účinností od 10.10.2011 k pojistné smlouvě č. 77201526654, uzavřeného
mezi Obcí Dubicko a Kooperativou, pojišťovnou, a.s.
č. 24 – 460 – Rada obce schvaluje:
V prostoru před školní jídelnou ze zbytků stromu zhotovit od řezbáře p. Pecháčka sochu
sovy s náklady 5.000,- Kč, které zapracovat do rozpočtových změn.

č. 24 – 461 – Rada obce schvaluje:
Zakoupení osvětlení na obecní vánoční stromek v ceně 9.355,- Kč, kdy cenu zapracovat
do rozpočtového opatření.
č. 24 – 462 – Rada obce postupuje :
Komisi pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko žádost Mgr. Václava
Hampla, Dubicko, o finanční dotaci z rozpočtu obce na projekt „Mikulášská besídka“,
která proběhne dne 4.12.2011.
č. 24 – 463 – Rada obce ukládá :
Projednat s Mgr. Václavem Hamplem možnost podání žádosti o opravu sochy sv. Marie
před nemovitostí č.p. 22 v ulici Velká Strana (za kříž u komunikace na Hrabovou).
S výsledkem jednání seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 31.10.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 24 – 464 – Rada obce schvaluje:
Osvobození od poplatku ze psů p. Z T, Dubicko, jelikož tato splňuje podmínku osoby
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, a
v souladu s ustanovení čl. 7 odst.1) Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 04/2010 o
místním poplatku ze psů, je od poplatku osvobozena.
č. 24 – 465 – Rada obce schvaluje:
Nevyhovět žádosti Muzeum včelařství Dubicko o darování 6 ks silničních panelů, jelikož
tyto byly již dříve přislíbeny k prodeji jinému zájemci.
č. 24 – 466 – Rada obce schvaluje:
Nevyhovět žádosti p. P D, Olomouc, o prodej části obecního pozemku p.č. 51/2 (za mateřskou školou) z důvodu, že na tomto pozemku se uvažuje zřídit hřiště pro děti ZŠ. Dle
schváleného územním plánu obce je pozemek určen pro občanské vybavení Oš-školství,
nikoliv pro obytnou zástavbu.
č. 24 – 467 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 a zápis z jednání Valné
hromady mikroregionu Zábřežsko č. 04, které se konaly dne 20.9.2011.
č. 24 – 468 - Rad obce schvaluje :
Zařadit p. K S, trvale bytem Dubicko, do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu.
č. 24 – 469 - Rad obce ukládá :
Zajistit prověření hlasitosti reproduktorů místního rozhlasu v obci prostřednictvím odborné firmy.
Termín : 31.12.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 24 – 470 - Rad obce ukládá :
Zpracovat koncept dokumentu „Rozvojová strategie obce Dubicko“, který předložit radě
obce k projednání.
Termín : 31.11.2011
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 24 – 471 - Rad obce ukládá :
Požádat ČEZ Distribuci, a.s. o příkon na lokalitu pokračování nového stavebního obvodu
„Na Tvrzi“.
Termín : 14.11.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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