- 9 Soupis usnesení z 35. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 12.3.2012
____________________________________________________

č. 35 – 656 – Rada obce schvaluje :
Program 35. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 12.3.2012.
č. 35 – 657 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 9.3.2012.
č. 35 – 658 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke d ni 9.3.2012 dle předloženého seznamu.
č. 35 – 659 – Rada obce ukládá :
Vyzvat společnost SAN-JV k úhradě kupní ceny pozemků stavebního obvodu „Na Tvrzi“
v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. V případě neuhrazení této kupní ceny dlužnou
částku vymáhat prostřednictvím okresního soudu, případně zrušení této kupní smlouvy.
Termín : 26.3.2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík,starosta obce
č. 35 – 660 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 34. schůze Rady obce Dubicko konané dne 27.2.2012.
č. 35 – 661 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o výsledku jednání s majitelem pozemků určených k výstavbě
rodinných domků v lokalitě „Na Pekle“ k.ú. Dubicko.
č. 35 – 662 – Rada obce schvaluje :
Zrušení Dodatku č. 02 Směrnice č. 01/2009 „Vnitřní platový předpis obce Dubicko ze
dne 14.4.2009“
č. 35 – 663 – Rada obce schvaluje :
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012, uzavřenou mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Obcí Dubicko jako příjemcem a pověřuje starostu obce p. Josefa Sobotíka k podpisu této smlouvy.
č. 35 – 664 – Rada obce schvaluje :
Přijetí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů spojených se zajištěním akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2012 v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“, znění smlouvy o poskytnutí tohoto
příspěvku a spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
č. 35 – 665 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci MěÚ Zábřeh, odboru správního, pro povodňové orgány obce.
č. 35 – 666 - Rad obce schvaluje :
Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2011 v souladu s předloženým návrhem.
č. 35 – 667 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
uzavření provozu školní družiny v době jarních prázdnin (5.3.-9.3.2012) a velikonočních
prázdnin (5.4.-6.4.2012).

- 10 č. 35 – 668 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na vedené evidence a prohlídky mostů ve správě obce Dubicko, uzavřenou s p. Jaroslavem Kohoutkem, Šumperk.
č. 35 – 669 – Rada obce neschvaluje :
Přistoupit na nabídku společnosti Nákupní agentury ANIMETE, s.r.o. Žďár nad Sázavou,
na projekt „Nákupní software – ceník pro obce a města“.
č. 35 – 670 – Rada obce schvaluje :
Souhlasné prohlášení obce Dubicko k předloženému návrhu na odsouhlasení geometrického plánu ZPMZ č. 775 v k.ú. Dubicko, na zaměření pozemků provozovny Ing. Vojtěcha Novotného, dle předloženého návrhu.
č. 35 – 671 – Rada obce schvaluje :
Uložení mobilního pódia ve vlastnictví Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v prostoru
Sběrného dvora Dubicko.
č. 35 – 672 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Hrabová (k.ú. Hrabová
u Dubicka).
č. 35 – 673 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání ve věci způsobení škody na obecním majetku, které se uskutečnilo dne
21.2.2012 za účasti zástupce obce, Policie ČR, pachatele skutku a jeho zákonného zástupce.
č. 35 – 674 - Rad obce schvaluje :
Zařadit p. T K, trvale bytem Dubicko, do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu
v obci Dubicko.
č. 35 – 675 - Rad obce neschvaluje :
Na budově Obecního úřadu Dubicko vyvěsit Moravskou vlajku.
č. 35 – 676 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o vyhlášení před odvolacím soudem Krajského soudu v Brně, ve věci Vodovod
Pomoraví, svazek obcí, proti Obec Přemyslovice.
č. 35 – 677 - Rad obce schvaluje :
Do prostoru zadního vstupu za zeď místního hřbitova umístit desku pro možnost vylepování reklamních plakátů (např. kameníků).
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