Soupis usnesení z 26. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 14.11.2011
____________________________________________________

č. 26 – 491 – Rada obce schvaluje :
Program 26. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 14.11.2011.
č. 26 – 492 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 11.11.2011.
č. 26 – 493 - Rad obce bere na vědomí :
Stav pohledávek obce Dubicko za rozpočtové příjmy a výdaje ke dni 31.10.2011.
č. 26 – 494 – Rada obce schvaluje :
Vypracování projektové dokumentace na zřízení dvou malometrážních bytů v objektu
č.p. 159 v ulici Družstevní, Dubicko, přidělit následujícím projektantům : - p. Karel Hůlka, Svébohov 77 - PD vytápění, zdravotechnika a plynoinstalace v ceně 14.000,- Kč, - p.
Lubomír Žák, Družstevní 6, Leština – PD elektroinstalace v ceně 6.000,- Kč, - Ing. Zdeněk Březa, Strejcova 21, Zábřeh – PD provedení stavby včetně rozpočtu pro stavební řízení – 18.000,- Kč včetně DPH, přičemž u posledně jmenovaného bude provedena pozastávka na fakturaci ve výši 20% z fakturované ceny za dílo do doby dodání příslušného
stavebního povolení.
č. 26 – 495 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 25. schůze Rady obce Dubicko ze dne 31.10.2011
č. 26 – 496 – Rada obce ukládá :
Projednat s místním podnikatelem p. Kopem možnost výroby jednotlivých zařízení dětského hřiště do prostoru před školní jídelnu. S výsledkem jednání seznámit radu obce na
příští schůzi.
Termín : 28.11.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 26 – 497 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku matrik, provedené u Obce –
Obecního úřadu Dubicko dne 25.10.2011 pracovníky MěÚ Zábřeh – bez závad.
č. 26 – 498 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Finančního úřadu v Zábřehu o vyrovnání přeplacení obce u daňového účtu
1652 o částku 11.006,- Kč, kdy tato částka byla převedena z účtu PBÚ 1679 na PBÚ
1652.
č. 26 – 499 – Rada obce schvaluje :
V souladu s vyhlášeným programem „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012“ přidělit realizaci restaurování kulturní památky
místního významu „Železný kříž s kamenným podstavcem“ zhotoviteli Alanu Doupalovi,
kamenosochaři, Světlov č.p. 98, Šternberk, za cenu 50.380,- Kč - včetně DPH, dle
smlouvy o dílo ze dne 14.11.2011.
č. 26 – 500 – Rada obce schvaluje:
Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako dárcem a Smíšeným pěveckým
sborem CARMEN, o.s., Úsov, jako obdarovaným, na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Dubicko ve výši 3.000,- Kč na financování pěvecké činnosti tohoto občanského sdružení.

č. 26 – 501 – Rada obce schvaluje:
Z důvodu nedostatku finančních prostředků obce nevyhovět žádosti Hospice na Svatém
Kopečku, Olomouc, o finanční podporu na provoz tohoto zařízení.
č. 26 – 502 – Rada obce ukládá :
Zajistit zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 401/5 v k.ú. Dubicko, ve vlastnictví manželů K, na které je uloženo podzemní vedení dešťové kanalizace
ze stavebního obvodu „Na Tvrzi“.
Termín : prosinec 2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 26 – 503 – Rada obce bere na vědomí :
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a
informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
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