Soupis usnesení z 32. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 25.1.2016

č. 32 – 531 - Rada obce schvaluje :
Program 32. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 25.1.2016.
č. 32 – 532 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 22.1.2016 v celkové výši
8.318,0 tis. Kč.
č. 32 – 533 - Rada obce ukládá :
Pro možné zbudování komunikace (prodloužení ulice Na Pekle) se pokusit jednat s majitelem přilehlého pozemku p. Hamplem o možnosti výstavby formou neveřejné účelové
komunikace.
Termín : březen 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 32 – 534 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 31. schůze Rady obce Dubicko ze dne 11.1.2016.
č. 32 – 535 – Rada obce ukládá :
Oslovit projektanta na zpracování studie řešení odvodnění povrchových vod a zbudování
chodníku k novému stavebnímu obvodu „Nad Františkem“.
Termín : 31.3.2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 32 – 536 – Rada obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska obce Dubicko k akci „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“,
dle předloženého návrhu projektanta PROJEKCE s.r.o. Šumperk, na pozemcích v k.ú.
Dubicko a k.ú. Bohuslavice v souladu s předloženými podklady.
č. 32 – 537 – Rada obce schvaluje :
Administraci projektu “Výstavba cyklostezky Dubicko-Bohuslavice“ na získání dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu, přidělit společnosti Osigeno s.r.o.
Šumperk, IČ 27761746, a pověřuje starostu obce uzavřít příslušnou smlouvu o dílo.
č. 32 – 538 - Rada obce bere na vědomí :
Oznámení jednatele FC Dubicko p. Milana Langera o ukončení účasti své osoby ve vedení Fotbalového clubu Dubicko.
č. 32 – 539 – Rada obce schvaluje :
Podání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016, dle předloženého
návrhu, kdy spoluúčast obce zapracovat do návrhu rozpočtu obce Dubicko na rok 2016.
č. 32 – 540 – Rada obce bere na vědomí :
Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Operační program CZ.1.12 ROP
NUTS II Střední Morava, projektu „Úprava dopravní infrastruktury - revitalizace veřejných prostranství v Dubicku.
č. 32 – 541 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu na zajištění dílčích činností souvisejících s provozem ČOV Dubicko, včetně
Platebního kalendáře k této smlouvě, uzavřené s poskytovatelem N-systémy s.r.o. Dubicko, IČ 48393193, s účinností od 1.1.2016.
č. 32 – 542 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku, dle předloženého návrhu, který vyvěsit na
úřední desce obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.

č. 32 – 543 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Českého červeného kříže o finanční podporu z rozpočtu obce na pořízení
edičního titulu „První pomoc není věda“, jejíž součástí jsou křížovky a hry.
č. 32 – 544 – Rada obce bere na vědomí :
Rozhodnutí MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí, o vydání povolení nakládání
s podzemními vodami, stanovení podmínek a vydání stavebního povolení na realizaci
vodního díla „Vrtaná studna na p.č. 317/2 k.ú. Dubicko“.
č. 32 – 545 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
fyzickou osobu M H, trvale bytem Úsov.
č. 32 – 546 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. Lukáše Kopy, IČ 874126691, Velká Strana 30, 789 72 Dubicko, o
připojení původce odpadu k systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanoveného obcí Dubicko.
č. 31 – 547 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o provedeném šetření vodoteče „Dubický potok“ s ohledem na
možné zaplavování sklepa nemovitosti fyzické osoby v ulici Nová ulice.
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