- 9 Soupis usnesení z 52. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 19.11.2012
č. 52 – 995 – Rada obce schvaluje :
Program 52. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 19.11.2012.
č. 52 – 996 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 15.11.2012.
č. 52 – 997 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.10.2012.
č. 52 – 998 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 51. schůze Rady obce Dubicko konané dne 5.11.2012.
č. 52 – 999 – Rada obce bere na vědomí :
Dopis zaslaný řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve věci zachování gynekologické péče v obci Dubicko.
č. 52 – 1000 – Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2012–IX. ke
dni 19.11.2012.
č. 52 – 1001 - Rad obce schvaluje :
Na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu „B“ na rok 2012 následovně :
a) OREL Jednota Dubicko – Svátek maminek – ve výši 800,- Kč
b) Sbor dobrovolných hasičů – memoriál B. Sládka – ve výši 6.000,- Kč
c) Dubická včela – Pečení a zdobení perníků – ve výši 1.500,- Kč
d) Dubická včela – Perníky - ve výši 1.000,- Kč
e) Unie rodičů – Probouzení přírody – ve výši 500,- Kč
f) Unie rodičů – Dětský den – ve výši 500,- Kč
g) Unie rodičů – Mikuláš a zpívání – ve výši 1.000,- Kč
h) Mgr. Václav Hampl – Mikulášská besídka – ve výši 2.500,- Kč
i) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj – ve výši 1.550,- Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Míčový víceboj - ve výši 880,- Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Volejbalový turnaj – ve výši 1.010,- Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj stolního tenisu – ve výši 3.000,- Kč
m)Český zahrádkářský svaz Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 1.427,- Kč
n) Fotbalový klub Dubicko – Memoriál M. Plháka – ve výši 8.000,- Kč
č. 52 – 1002 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol č. 990/12/893 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného, provedeného dne 26.10.2012 u Obce
Dubicko Okresní správou sociálního zabezpečení Šumperk.
č. 52 – 1003 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o výsledku kontroly dodržování předpisů o inspekci práce, provedené dne 5.6.11.2012 u Obce Dubicko Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a
Olomoucký kraj.
č. 52 – 1004 – Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Věře Brané ve výši 10.000,- Kč.
č. 52 – 1005 – Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dílo č. 841/NAAA-083/174/2012 uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako objednatelem a STRABAG a.s. Praha, jako dodavatelem, na realizaci projektu „Úpravy veřejného prostranství v obci Dubicko“.

- 10 č. 52 – 1006 – Rada obce schvaluje:
Smlouvy o dílo č. 841/NAAA-088/182/2012 uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako objednatelem a STRABAG a.s. Praha, jako dodavatelem, na realizaci projektu „Oprava místní
komunikace ulice Smíchov Dubicko“.
č. 52 – 1007 – Rada obce schvaluje:
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko ze dne 19.11.2012 č.j.:
1345/2012, který vyvěsit na úřední desce a předložit k projednání a schválení na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
č. 52 – 1008 – Rada obce schvaluje:
Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 159 v ulici Družstevní ke
dni 31.12.2012, uzavřené s dosavadním nájemcem Knýřovou Ivou, bytem Lukavice č.p.
98, 789 01 Zábřeh.
č. 52 – 1009 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce Dubicko na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 159 ulice Družstevní (I. nadzemní podlaží).
č. 52 – 1010 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemků od Dr. Gardavského určených pro stavební obvod Nad Františkem za cenu 150,- Kč/ m2 a ostatních
pozemků za úředně stanovenou (odhadní) s termínem plnění do 3 roků.
Termín : 3.12.2012
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 52 – 1011 – Rada obce schvaluje :
Nominaci zástupců obce Dubicko – místních aktérů do procesu přípravy a schvalování
strategie rozvoje území MAS Horního Pomoraví v období 2014-2020 ve složení :
- zástupce za obce – p. Josef Sobotík, starosta obce
- zástupce za neziskovku – p. Luděk Horák
- zástupce za příspěvkovou organizaci – PhDr. Ivana Křížková

Ing. Emil V a š í č e k
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Josef S o b o t í k
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