Soupis usnesení z 49. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 8.10.2012
č. 49 – 939 – Rada obce schvaluje :
Program 49. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.10.2012.
č. 49 – 940 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci předsedy komise Ing. Josefa Křížka pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy veřejného prostranství v obci Dubicko“.
č. 49 – 941 - Rada obce ukládá :
Požádat Ing. arch. Štáblovou z Národního památkového ústavu, o písemné vyjádření k
plánované opravě kulturní památky márnice na místním hřbitově Dubicko.
Termín : 22.10.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 49 – 942 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 48. schůze Rady obce Dubicko konané dne 24.9.2012.
č. 49 – 943 – Rada obce schvaluje :
Ve spolupráci se starosty okolních obcí vypsání petice občanů na zachování gynekologické ambulance ve zdravotním středisku Dubicko.
č. 49 – 944 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 11.9.2012 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
č. 49 – 945 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení návrh
znění Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 02/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů se zachováním stávající výše sazby poplatku.
č. 49 – 946 – Rada obce schvaluje :
Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 – aktualizace listopad 2012, týkajícího se obce
Dubicko.
č. 49 – 947 – Rada obce schvaluje:
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nepřistoupit na nabídku společnosti AMIDO
– letecké snímky, s.r.o. České Budějovice, na dodání leteckých snímků obce Dubicko.
č. 49 – 948 – Rada obce schvaluje:
V souladu s ustanovením § 85 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.200,- Kč
bez vyúčtování, formou bezhotovostního plnění MUDr. Zdeňku Kubíčkovi, obvodnímu
lékaři, IČO 44939043, trvale bytem Za pivovarem č.p. 1, Zábřeh, na financování zdravotnických služeb v obci Dubicko.
č. 49 – 949 – Rada obce schvaluje:
Vyhovět žádosti FC Dubicko na prominutí místního poplatku ze vstupného ve výši 420,Kč u veřejné hudební produkce „Hodová zábava“ konané dne 15.9.2012 v obci Dubicko.
č. 49 – 950 – Rada obce schvaluje:
Stanovisko obce Dubicko k erozním jevům na zemědělské půdě v katastrálním území
Dubicko, kde k tomuto jevu nedochází.

č. 49 – 951 – Rada obce bere na vědomí :
Žádost SROD Dubicko na řešení dopravního značení do prostoru Biocentra Hosena ve
směru od Bohuslavic.
č. 49 – 952 – Rada obce bere na vědomí :
Žádost p. J V, bytem Lukavice, s požadavkem majetkoprávního vypořádání jeho pozemku, který je užíván jako komunikace k vodojemu DTP.
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