Soupis usnesení z 69. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 12.8.2013
č. 69 – 1306 – Rada obce schvaluje :
Program 69. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 12.8.2013.
č. 69 – 1307 – Rada obce bere na vědomí :
Podanou informaci o provozu obecního vodovodu, kanalizace a ČOV Dubicko, kterou
předložil zástupce provozovatele N-systémy s.r.o. Dubicko.
č. 69 – 1308 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 9.8.2013.
č. 69 – 1309 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o splácení krátkodobého úvěru obce Dubicko přijatého od ČS,a.s.
č. 69 – 1310 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.7.2013.
č. 69 – 1311 – Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj, o převodu nemovitostí v k.ú. Dubicko, kdy je nutno vyčkat na digitalizaci k.ú. Dubicko.
č. 69 – 1312 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 68. schůze Rady obce Dubicko konané dne 22.7.2013.
č. 69 – 1313 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 15.8.2013, včetně předložených návrhů na doplnění.
č. 69 – 1314 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 7.8.2013.
č. 69 – 1315 - Rad obce bere na vědomí :
Sdělení Státního zemědělského intervenčního fondu o schválení žádostí o dotace
z opatření IV.1.2. Revitalizace místní rozvojové strategie NUTS II z Programu rozvoje
venkova ČR.
č. 69 – 1316 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na rekreaci ve výši 1.500,- Kč.
č. 69 – 1317 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na archeologický dohled obnovy márnice na místním hřbitově v obci Dubicko, uzavřenou s Vlastivědným muzeem v Šumperku.
č. 69 – 1318 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na financování projektu „Obnova márnice na místním hřbitově v obci
Dubicko“ ze strany zhotovitele Martina Ondráčka, Hoštejn 90, dle předložených dokladů.
č. 69 – 1319 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována občanům za prodej plodů z obecních stromů (švestky u komunikace Rybník -„Pazderna“) v ceně 50,- Kč/ks stromu a (hrušně u komunikace Družstevní „Nad hřištěm“) v ceně 20,- Kč/ks stromu, vč. DPH.

č. 69 – 1320 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována občanům za prodej demontovaného materiálu z autobusové
zastávky – ocelová traverza 2 x I 160 mm- 6m za cenu 1.990,- Kč, trám 5 ks 15x10 cm –
6m za cenu 500,- Kč, vč. DPH.
č. 69 – 1321 - Rad obce schvaluje :
Z účetní evidence obce Dubicko vyřadit Autobusovou čekárnu cihlovou, in.č. 100378
v účetní ceně 60.137,- Kč.
č. 69 – 1322 – Rada obce bere na vědomí :
Čestné prohlášení zástupce obce Dubicko o skutečnosti, že soukromé pozemky, po kterých vede STL plynovod v lokalitě „Na Výsluní II“, obec Dubicko vykoupí před jejich
prodejem RWE Distribuční služby, s.r.o.
č. 69 – 1323 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis a usnesení z 31. Valné hromady Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne
18.6.2013 v Čechách pod Kosířem.
č. 69 – 1324 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. Aleše Facka na umístění reklamy na obecních zařízeních v počtu 2 ks
od 1.8.2013 na dobu neurčitou, s úhradou alikvotní části ceny pro rok 2013 ve výši 250,Kč.
č. 69 – 1325 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti MVDr. Milana Hojgra na umístění reklamy na obecní zařízení v počtu 1
ks od 1.8.2013 na dobu neurčitou, s úhradou alikvotní části ceny pro rok 2013 ve výši
125,- Kč.
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