Soupis usnesení z 61. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 25.3.2013
č. 61 – 1157 – Rada obce schvaluje :
Program 61. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 25.3.2013.
č. 61 – 1158 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 22.3.2013.
č. 61 – 1159 - Rad obce schvaluje :
Znění zápisu do kroniky obce Dubicko za rok 2011.
č. 61 – 1160 - Rad obce schvaluje :
Pověřit energetického analytika p. Jitku Macichovou ze společnosti Energetický Poradce
k vypsání výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro obec Dubicko a Základní
školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci, na rok 2014.
č. 61 – 1161 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Kooperativa pojišťovna, a.s., o nemožnosti odškodnění události krádeže okapových svodů z objektu ZŠ Dubicko, jelikož pojistná smlouva obsahuje pojištění souboru
staveb na živelná nebezpečí, nikoliv pojištění pro případ krádeže a vandalismu.
č. 61 – 1162 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 60. schůze Rady obce Dubicko konané dne 11.3.2013.
č. 61 – 1163 – Rada obce schvaluje :
Zrušení Ceníku č. 06/2009 Cena prací dopravy, který byl přijat Radou obce Dubicko dne
30.11.2009, bez náhrady.
č. 61 – 1164 – Rada obce schvaluje :
Ceník č. 01/2013 Cena za nájem obecního majetku.
č. 61 – 1165 – Rada obce schvaluje :
Ceník č. 02/2013 Cena za ostatní služby.
č. 61 – 1166 - Rad obce schvaluje :
Nařízení obce Dubicko č. 01/2013 – Tržní řád.
č. 61 – 1167 – Rada obce schvaluje :
Doplněné zadání Návrhu zadání Územního plánu obce Dubicko o zrušení požadavku na
propojení účelové komunikace před Lužní potok směrem na osadu Háje u Třeštiny.
č. 61 – 1168 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-I ke dni 1.3.2013 (příjmy, výdaje).
č. 61 – 1169 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-II ke dni 18.3.2013 (příjmy, výdaje).
č. 61 – 1170 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství mládeže a tělovýchovy, ve
věci informace o vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů, prioritní osa 1Počáteční vzdělávání.
č. 61 – 1171 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství mládeže a tělovýchovy, ve
věci informace o výši rozpisu „přímých“ neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok
2013 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.

č. 61 – 1172 – Rada obce bere na vědomí :
Žádost obce Dubicko zaslaná na Ministerstvo životního prostředí ČR ve věci přiznání dotace z programu „Zelená úsporám“ na realizaci projektu Revitalizace mateřské školy.
č. 61 – 1173 – Rada obce bere na vědomí :
Vyrozumění MAS Horního Pomoraví o.p.s. o vybrání projektu obce Dubicko „Mobiliář
ve středu hřiště – autobusové zastávky a informační skříňky“ k podpoře.
č. 61 – 1174 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení
práva provést stavbu, uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako budoucí povinný z věcného
břemene a vlastník pozemku a VP, trvale bytem Dubicko, jako budoucí oprávněná
z věcného břemene a stavebník, na uložení a správu přípojky zemního STL plynovodního
vedení do obecního pozemku p.č. 1659/1 v k.ú. Dubicko.
č. 61 – 1175 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku židle kancelářská Prezident in.č. 100428 v pořizovací ceně
1.795,50 Kč.
č. 61 – 1176 – 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. 61 – 1177 – Rada obce bere na vědomí :
Zápisy o předání a převzetí staveniště na realizaci akcí „Oprava MK ulice Smíchov“ a
„Úprava veřejného prostranství v obci Dubicko“, které převzal realizátor staveb Strabag
a.s., Šumperk.
č. 61 – 1178 – Rada obce ukládá :
Na místě samém projednat s žadateli manžely S jejich žádost o směnu obecních pozemků. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Termín : 30.4.2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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