Soupis usnesení z 37. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 4.4.2016
č. 37 – 622 - Rada obce schvaluje :
Program 37. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 4.4.2016.
č. 37 – 623 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 1.4.2016 v celkové výši
10.110,6 tis. Kč.
č. 37 – 624 - Rada obce ukládá :
Připravit návrh znění kupní smlouvy o koupi nemovité věci (pozemku) se zřízením předkupního práva na pozemek p.č. 194/6, kterou projednat s majitele pozemku a předložit
radě obce k projednání.
Termín : duben 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 37 – 625 - Rada obce ukládá :
Připravit jednoduché poptávkové řízení na výměnu oken v objektu budovy Obecní úřad
Dubicko, Velká Strana 56, Dubicko, v souladu s předloženým návrhem. Předložit k projednání radě obce.
Termín : duben 2016
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 37 – 626 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 36. schůze Rady obce Dubicko ze dne 21.3.2016.
č. 37 – 627 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2016-2. ke dni 4.4.2016.
č. 37 – 628 - Rada obce vydává :
V souladu s ustanovením § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, paní Mgr. Vladimíře Purové osvědčení, že se dnem 1.4.2016 stala členkou Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 37 – 629 - Rada obce odvolává :
Dnem 4.4.2016 z funkce člena komise pro kulturu, mládež a tělovýchovu Rady obce Dubicko pana Mgr. Vojtěcha Suchého.
č. 37 – 630 - Rad obce bere na vědomí :
Protokol o kontrole obce Dubicko dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
ve znění pozdějších předpisů, provedené Hasičským záchranným sborem Olomouckého
kraje dne 24.2.2016.
č. 37 – 631 - Rad obce bere na vědomí :
Jmenování velitele JSDH obce Dubicko p. Petra Lajdorfa do krizového štábu obce Dubicko.
č. 37 – 632- Rad obce schvaluje :
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko o výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 16 ve spojení s § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou do 31.6.2017 s tím, že tato veřejnoprávní
smlouva nabude účinnosti dnem právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
č. 37 – 633 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na rok 2016 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi – Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.

č. 37 – 634 - Rada obce schvaluje :
Vydání souhlasu Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, na
vyřazení již odepsaného DHM – Konvektomat plynový FCV 101 DS, in.č. 201007 v pořizovací ceně 226.695,- Kč, formou předání odborné firmě k likvidaci.
č. 37 – 635 - Rada obce schvaluje :
Zakoupení kotce pro dočasné umístění odchycených psů a s tímto spojené pořízení potřebných odchytových pomůcek, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2016.
č. 37 – 636 - Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení návrhu studie možnosti zřízení parkoviště na pozemcích p.č. 133, p.č.
94/4 a prostoru nad již nepoužívané jímky pro zdravotní středisko. S výsledkem seznámit
radu obce.
Termín : duben 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 37 – 637 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o možnosti získání dotace na realizaci akce „Ohradní zdi hřbitova“ Dubicko.
č. 37 – 638 – Rada obce ukládá :
V souladu s GP č. 864-34/2015 připravit návrh záměru obce na převod nemovitého majetku a požádat MěÚ Zábřeh o souhlas s dělením dotčených pozemků.
Termín : duben 2016
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 37 – 639 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh řešení podnětu občana obce na parkování vozidel na místních komunikacích v ulicích 7. května a Na Pekle v obci Dubicko.
č. 37 – 640 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o řešení problematiky zaměstnávání občanů obce na veřejně prospěšné práce v obci Dubicko spolufinancované z evropských a státních fondů.
č. 37 – 641 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2015 na změnu technologie provedení místní
komunikace stavby „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22 RD“ , uzavřený s realizátorem
stavby MODOS spol. s r.o. Olomouc.
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