Soupis usnesení ze 91. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 9.6.2014
č. 91 – 1707 - Rada obce schvaluje :
Program 91. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 9.6.2014.
č. 91 – 1708 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 6.6.2014.
č. 91 – 1709 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 90. schůze Rady obce Dubicko konané dne 236.5.2014.
č. 91 – 1710 – Rada obce schvaluje :
Udělení souhlasu věřitele Obce Dubicko ze Smlouvy o uznání dluhu ze dne 11.4.2011,
s převzetím dluhu dle Smlouvy o převzetí dluhu, uzavřené mezi SAN-JV s.r.o. Šumperk,
jako dlužník a Ingres group s.r.o. Zábřeh, jako nastupující dlužník.
č. 91 – 1711 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2014-7. ke dni 9.6.2014.
č. 91 – 1712 - Rad obce bere na vědomí :
Přípis Ing. Maradové, náměstkyně ústředního ředitele pro úsek řízení odborných činností
Státního pozemkového úřadu, ve věci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubicko.
č. 91 – 1713 - Rad obce bere na vědomí :
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období
(07/2011-05/2014).
č. 91 – 1714 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách základní školy Základní školy a
mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 153 dětí v devíti třídách pro
školní rok 2014/2015.
č. 91 – 1715 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a
mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 56 dětí ve dvou třídách pro
školní rok 2014/2015.
č. 91 – 1716 - Rad obce schvaluje :
Navržený postup řešení předání malometrážních bytů v objektu Dům služeb, Družstevní
č.p. 159, Dubicko, od zhotovitele LAJDORF s.r.o., Palonín.
č. 91 – 1717 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku na aplikaci tepelně izolačního materiálu do podkrovního
bytu v objektu Dům služeb, Družstevní č.p. 159, Dubicko, od společnosti TZ izolace Zábřeh v ceně 14.896,60 Kč vč. DPH.
č. 91 – 1718 - Rad obce ukládá :
Připravit rozbor výše nájemného ve všech obecních bytech v souvislosti s platnou legislativou.
Termín : 23.6.2014
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 91 – 1719 - Rad obce schvaluje :
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v objektu Zdravotní středisko Dubicko,
7.května 75, Dubicko, za účelem podnikatelské činnosti – kosmetika, pedikúra.
č. 91 – 1720 - Rad obce schvaluje :
Navržený způsob úhrady za vyhotovení GP na dělení pozemků p.č. 332/5 ve vlastnictví
Obce Dubicko a p.č. 332/10 ve vlastnictví fyzických osob, kdy 1/3 nákladů uhradí Obec
Dubicko a 2/3 nákladů uhradí občané.

č. 91 – 1721 - Rad obce schvaluje :
Navržený způsob majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 1281/1 ve vlastnictví fyzické osoby, Dubicko a přilehlých obecních pozemků, kdy směna bude provedeny v poměru
výměry 1:1.
č. 91 – 1722 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku p. Ladislavem Matějčkem, Leština, na zhotovení výchovného řezu třešní, švestek a dubu v obci Dubicko v navržené ceně 3.590,- Kč.
č. 91 – 1723 - Rad obce schvaluje :
Do rozpočtu Obce Dubicko na rok 2014 zapracovat náklady spojené s pohřbem zemřelého občana naší obce (úřední adresa) ve výši 6.900,- Kč.
č. 91 – 1724 - Rad obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku „Strunová sekačka ERGO“, in.č. 100243, v.č. 2300392, v pořizovací ceně 2.390,- Kč, vedený na hřbitově.
č. 91 – 1725 – Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 91 – 1726 - Rad obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku publikace „Dubicko 1914-1918“, autora p. Josefa Koruny,
věnované 100 výročí 1. světové války, z důvodu předání k propagaci obce Dubicko.
č. 91 – 1727 – Rada obce bere na vědomí :
„Protokol o skartačním řízení č.j. ZA/3351/2014 ze dne 29.5.2014“ Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, na předání dokumentů skupiny “A“ Kniha narození církve římskokatolické farnost Dubicko 1899-1911.
č. 91 – 1728 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z 25. jednání Rady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, konaného dne 27.5.2014.
č. 91 – 1729 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o přemístění sídla HZS Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk, na adresu Lidická 72A Šumperk („Robotárna“).
č. 91 – 1730 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o výsledku jednání na MěÚ Zábřeh, ve věci podané žádosti Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ruda nad Moravou, o vydání stanoviska k instalaci svislých dopravních značek
na lesních cestách v k.ú. Dubicko.
č. 91 – 1731 – Rada obce neschvaluje :
Přistoupit na Smlouvu o spolupráci s obchodní firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5, ohledně
propagace smluvních partnerů na internetu Seznam.cz.
č. 91 – 1732 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcí Dubicko a DIMATEX CS, spol. s r.o. Stráž
nad Nisou, ve věci sběru a převzetí neupotřebitelného textilu a párové obuvi od občanů
obce Dubicko.
č. 91 – 1733 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci z jednání s provozovatelem ČOV Dubicko Ing. Pechem ze dne 4.6.2014.
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