Soupis usnesení ze 80. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 6.1.2014
č. 80 – 1498 - Rada obce schvaluje :
Program 80. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 6.1.2014.
č. 80 – 1499 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.12.2013.
č. 80 – 1500 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 78. schůze Rady obce Dubicko konané dne 16.12.2013 a 79.
schůze Rady obce Dubicko konané dne 30.12.2013.
č. 80 – 1501 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o daňové kontrole v souvislosti s poskytnutím dotací Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP obci Dubicko, provedené od 1.11. do
18.12.2013 Finančním úřadem pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk .
č. 80 – 1502 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o průběhu přípravy projektu „Úprava dopravní infrastruktury-revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“.
č. 80 – 1503 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předloženého návrhu.
č. 80 – 1504 - Rad obce schvaluje :
Předložený návrh na prominutí úhrady prostého nájemného u nájemců obecních prostor
v objektu Dům služeb, Družstevní č.p. 159, Dubicko, kdy nájemci M H, Dubicko, odpustit 1 měsíční nájemné ve výši 1.213,- Kč a nájemci I K, Lukavice, odpustit 1 měsíční nájemné ve výši 1.596,- Kč.
č. 80 – 1505 - Rad obce schvaluje :
Ukončení Smlouvy o využití systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů, uzavřenou
dne 28.12.2012 s Miroslavou Skoumalovou, IČ 435824419, bytem 7. května 222, Dubicko, ke dni 31.7.2013.
č. 80 – 1506 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení z 32. Valné hromady Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konané dne
17.12.2013 v Čechách pod Kosířem.
č. 80 – 1507 - Rad obce bere na vědomí :
Zprávu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování
požární vodou (revize požárních hydrantů), provedené dne 12.12.2013 v obci Dubicko.
č. 80 – 1508 – Rada obce ukládá :
FC Dubicko pravidelně předkládat stavební deník z realizace projektu „Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí fotbalového klubu“ objekt kabin, na který obec poskytla
finanční půjčku, s kontrolou zástupce obce na místě stavby.
Termín : pravidelně 1x za 14 dnů
Odpovídá : p. Milan Langer, sekretář FC Dubicko
č. 80 – 1509 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč, bez vyúčtování, občance VP,
Dubicko, za zajištění organizace kulturní akce „Tříkrálový koncert“, který se uskutečnil
dne 5.1.2013 v obci Dubicko.
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