- 9 Soupis usnesení z 9. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 21.3.2011
________________________________________________________________________

č. 09 – 180 – Rada obce schvaluje :
Program 9. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 21.3.2011.
č. 09 – 181 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Sekaniny ve věci Projekty
v rámci „EU-Peníze školám“.
č. 09 – 182 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 8. schůze Rady obce Dubicko ze dne 7.3.2011.
č. 09 – 183 – Rada obce bere na vědomí :
Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky malého
rozsahu akce 17 TI „Na Tvrzi “ Dubicko, která se skládá z členů rady obce a tajemníka
obecního úřadu, přičemž otevírání obálek a hodnocení jednotlivých nabídek se uskuteční
dne 4.4.2011.
č. 09 – 184 – Rada obce ukládá :
Projednat se zástupcem společnosti SAN-JV, s.r.o. jeho představu možného využití pozemků určených pro řadovou výstavbu v lokalitě stavebního obvodu „Na Tvrzi“.
Termín : 4.4.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 09 – 185 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o výsledku jednání se stavebníky, kteří mají v úmyslu uskutečnit
výstavbu rodinných domů na stavebním obvodu „Na Tvrzi“ Dubicko.
č. 09 – 186 – Rada obce schvaluje :
Znění smlouvy o uznání dluhu, která bude uzavřena se stavebníky stavebního obvodu
„Na Tvrzi“ Dubicko, při podpisu kupní smlouvy na odprodej stavebních pozemků v této
lokalitě.
č. 09 – 187 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
o výši rozpisu „přímých“ neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok 2011 pro školy a
školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
č. 09 – 188 – Rada obce schvaluje :
Znění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny Dubicko“.
č. 09 – 189 – Rada obce bere na vědomí :
Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky malého
rozsahu na realizaci akce „Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny Dubicko“,
která se skládá z členů rady obce a tajemníka obecního úřadu, přičemž otevírání obálek a
hodnocení jednotlivých nabídek se uskuteční dne 2.5.2011.
č. 09 – 190 – Rada obce schvaluje :
Znění smlouvy o půjčce, která byla uzavřena se Základní školou a mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, na poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši
122.979,80 Kč.
č. 09 – 191 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou
v okrese Šumperk na rok 2011, uzavřenou s městem Zábřeh.

- 10 č. 09 – 192 – Rada obce schvaluje :
Znění příspěvků do Dubického zpravodaje 1/2011.
č. 09 – 193 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce Dubicko na prodej a směnu pozemků
a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce, tak jak bylo
předloženo.
č. 09 – 194 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti manželů JaE S, trvale bytem Dubicko, o úpravu úhrady poplatků domácnosti, spočívající v osvobození od placení všech poplatků jejich dcery M S od
1.1.2011 po dobu jejího pobytu mimo místo trvalého bydliště.
č. 09 – 195 - Rad obce bere na vědomí :
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, uzavřenou s Úřadem práce v Šumperku na vytvoření 3 pracovních míst
v termínu od 1.4.2011 do 30.9.2011.
č. 09 – 196 - Rad obce schvaluje :
Dohodu o spolupráci se společností ETC Consulting Prague s.r.o. na odebírání biologicky
rozložitelného odpadu produkovaného na území obce Dubicko.
č. 09 – 197 - Rad obce bere na vědomí :
Návrh na řešení spolupráce s Nadací českého hudebního fondu (dále jen NČHF) ohledně
pořádání kulturních akcí v naší obci.
č. 09 – 198 - Rad obce schvaluje :
Podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (1 ks dřeviny javor) na pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Dubicko, jelikož stav stromu ohrožuje bezpečnost a zdraví osob.
č. 09 – 199 - Rad obce ukládá :
Z důvodu nutné opravy státní silnice č. 31541 ve směru na Bohuslavice, prověřit záruční
dobu a upozornit vlastníka této komunikace na zjištěné závady.
Termín : 4.4.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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