- 9 Soupis usnesení z 11. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 4.4.2011
____________________________________________________

č. 11 – 204 – Rada obce schvaluje :
Program 11. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 4.4.2011.
č. 11 – 205 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.3.2011.
č. 11 – 206 – Rada obce schvaluje :
Předložené znění zápisu do kroniky obce Dubicko za rok 2008.
č. 11 – 207 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na řešení problematiky převodu nemovitostí v lokalitě „Na Tvrzi“ na
odprodej 6 pozemků na výstavbu řadových domků, kdy záměr obce vyvěsit na úřední
desce a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
č. 11 – 208 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 9. schůze Rady obce Dubicko ze dne 21.3.2011 a 10. schůze
Rady obce Dubicko ze dne 29.3.2011
č. 11 – 209 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis o výsledku veřejnoprávní kontroly na Základní škole a mateřské škole Dubicko,
příspěvkové organizaci, provedené dne 14.3.2011 kontrolním výborem Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 11 – 210 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci MěÚ Zábřeh, odboru správního, ve věci informací pro povodňové orgány obcí
ORP Zábřeh.
č. 11 – 211 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
uzavření školní družiny, mateřské školy a školní jídelny v době hlavních prázdnin.
č. 11 – 212 – Rada obce schvaluje :
Zaslání oznámení MAS Hornímu Pomoraví o.p.s. o neschválení příspěvku za obce Dubicko na rok 2011.
č. 11 – 213 – Rada obce bere na vědomí :
Příští jednání Rady obce Dubicko se uskuteční dne 13.4.2011 (středa) v 16,oo hod. a dne
2.5.2011 (pondělí) v 16,oo hod.
č. 11 – 214 – Rada obce bere na vědomí :
Podání výpovědi nájemkyně nebytových prostor v objektu Velká Strana č.p. 56 – kadeřnictví, kterou podala dosavadní nájemnice p. Zuzana Dvořáková.
č. 11 – 215 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desku obecního úřadu vyvěsit záměr obce na pronájem nebytových prostor
v objektu Velká Strana č.p. 56 – kadeřnictví,.
č. 11 – 216 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti manželů K a E M, trvale bytem Dubicko, o úpravu úhrady poplatků domácnosti, spočívající v osvobození od placení všech poplatků jejich dcery M M od
1.1.2011 po dobu jejího pobytu mimo místo trvalého bydliště.

- 10 č. 11 – 217 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. H S, trvale bytem Dubicko, o úpravu úhrady poplatků domácnosti,
spočívající v osvobození od placení všech poplatků jejího syna M S od 1.1.2011 po dobu
jeho pobytu mimo místo trvalého bydliště.
č. 11 – 218 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Pozemkového úřadu Šumperk ve věci monitorování náhlých sesuvů půdy a mohutné eroze s požadavkem o spolupráci.
č. 11 – 219 - Rad obce schvaluje :
Povolit Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko umístit znak obce Dubicko na webu tohoto
svazku obcí.
č. 11 – 220 - Rad obce ukládá :
Připravit návrh architektonického řešení nových stavebních obvodů „Na Pekle II“, „Nad
Františkem“, „Nad Dr. Hojgrem“ a „Na Tvrzi II“
č. 11 – 221 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
pana J S, Mohelnice.
č. 11 – 222 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
paní V J, Olomouc.
č. 11 – 223 - Rad obce ukládá :
Připravit podrobný rozbor jednotlivých nákladových položek u všech předložených cenových nabídek na realizaci akce „TI 17 Na Tvrzi Dubicko“, který předložit radě obce na
příštím zasedání.
Termín : 13.4.2011
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 11 – 224 - Rad obce ukládá :
Zabezpečit vytápění objektu mateřské školy a školní jídelny Dubicko prostřednictvím
funkční ekvitermní regulací tak, aby nedocházelo k přetápění objektu.
Termín : ihned
Odpovídá : Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ a MŠ
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