- 8 Soupis usnesení ze 73. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 2.10.2017

č. 73 – 1350 - Rada obce schvaluje :
Program 73. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.10.2017.
č. 73 – 1351 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.9.2017 v celkové výši
10.143,5 tis. Kč.
č. 73 – 1352 – Rada obce ukládá :
Za účelem získání podkladů pro stanovení možných nákladů na výměnu střešní krytiny
objektu Základní škola Dubicko, zajistit minimálně dvě cenové nabídky na výměnu
střešní krytiny v provedení falcovaný plech s ponecháním stávající střešní krytiny.
Termín : 31.10.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 73 – 1353 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na instalaci 3 kusů sklopného uzamykatelného sloupku do osy cyklostezky Dubicko-Bohuslavice a 1 kus lomené uzamykatelné závory umístit do prostoru biokoridoru Hosena.
č. 73 – 1354 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 72. schůze Rady obce Dubicko ze dne 18.9.2017.
č. 73 – 1355 - Rada obce bere na vědomí :
Přípis Ministerstva nitra ČR k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů - povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů zřídit funkci „pověřence pro ochranu osobních údajů“.
č. 73 – 1356 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci úpravy rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 1. září 2017 pro školy a školská
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
č. 73 – 1357 - Rad obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit návrh názvu ulice vzniklé při výstavbě
nového stavebního obvodu s názvem „Na Tvrzi“.
č. 73 – 1358 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, v platném znění, dnem
2.10.2017 do funkce :
- člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko – p. Davida Diviše,
bytem Dubicko.
č. 73 – 1359 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dubicko, IČ 640944105, s umístěním sídla spolku na adresu Zábřežská č.p. 212, 789 72 Dubicko, kdy Obec Dubicko je
vlastníkem objektu.
č. 73 – 1360 - Rada obce ukládá :
Jednat s farářem Náboženské obce Církve československé husitské Dubicko o řešení
úpravy kostela s možností získání příslušné dotace, kdy obec by byla garantem spoluúčasti žadatele – církve.
Termín : 31.10.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce

- 9 č. 73 – 1361 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na převedení stávající
pobočky České pošty, s.p. 789 72 Dubicko do režimu Pošta Partner 789 72 Dubicko, kdy
obec Dubicko by přistoupila jako smluvní zástupce.
č. 73 – 1362 – Rada obce ukládá :
Projednat s Ing. arch. Ivo Skoumalem, Šumperk, změnu územní urbanistické studie obytné zástavby v lokalitě Dubicko – Úlehla „Nad Františkem“, spočívající ve změně umístění místní komunikace, která by měla být navržena nad stávajícím uložením podzemního
vedení inženýrských sítí.
Termín : 31.10.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 73 – 1363 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Ing. JK, bytem Dubicko, o povolení úprav části chodníku před domem
č.p. 248, ul. U Lesa, Dubicko na obecní pozemek p.č. 1280/36 před parcelou č. 1280/45
v délce 9 m do nemovitosti č.p. 248 ve vlastnictví žadatele, za předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
č. 73 – 1364 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
paní JZ, bytem Dubicko.
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