- 9 Soupis usnesení z 12. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 30.3.2015
č. 12 – 166 - Rada obce schvaluje :
Program 12. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 30.3.2015.
č. 12 – 167 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 28.3.2015 v celkové výši
6.238,4 tis. Kč.
č. 12 – 168 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisů 11. schůze Rady obce Dubicko ze dne 16.3.2015.
č. 12 – 169 – Rada obce jmenuje :
Komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22 RD“, zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji, které se uskuteční dne 8.4.2015 v 10,00
hod. na Obecním úřadě Dubicko, ve složení Mgr. Václav Hampl, Josef Sobotík, Oldřich
Bartoš, Josef Koruna a Věra Vernerová.
č. 12 – 170 - Rada obce ukládá :
Jednat s Ing. arch. Doležalem z MěÚ Zábřeh, o možnosti změny návrhu územního plánu
obce, kdy pozemky p.č. 329/1 a p.č. 376/2 převést do pozemků určených pro zeleň a komunikaci, dle původního návrhu. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Termín : 13.4.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 12 – 171 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2015-2. ke dni 30.3.2015.
č. 12 – 172 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
18.3.2015.
č. 12 – 173 - Rad obce schvaluje :
Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace na
celoroční činnost (typu „A“) na rok 2015 následovně :
a) Fotbalový klub Dubicko ve výši 23.300,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 6.300,- Kč
c) Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 42.200,- Kč
d) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 6.500,- Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4.000,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 8.400,- Kč
g) Dubická včela, o.s. Dubicko ve výši 2.300,- Kč
č. 12 – 174 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dubicko (k.ú. Dubicko), které se uskuteční dne 27.4.2015 v 16,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
č. 12 – 175 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o skutečnosti, že Tělocvičná jednota Dubicko nebude schopna ve
smluvním termínu vrátit poskytnuté obecní finanční prostředky z důvodu neobdržení přislíbené dotace na již realizovanou akci.
č. 12 – 176 – Rada obce ukládá :
Jednat se zástupci Tělocvičné jednoty Dubicko o vrácení poskytnuté finanční zápůjčky
z rozpočtu obce. Z jednání vyhotovit zápis a v případě nesplnění termínu vrácení zápůjčky předložit k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Termín : ihned
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce

- 10 č. 12 – 177 – Rada obce schvaluje :
Plán účetních odpisů majetku Obce Dubicko za rok 2015, dle přiloženého návrhu.
č. 12 – 178 - Rada obce schvaluje :
V případě kladného stanoviska majitele sousedního pozemku, přistoupit na cenovou nabídku zhotovení studie na provedení možných úprav zemního svahu nad MK ulice Benedova od dodavatele p. Slezáka - Projekce s.r.o. Jílová 2769/6, Šumperk, za cenu 22.990,Kč vč. DPH.
č. 12 – 179 – Rada obce stanoví :
S účinností od 1.4.2015 nájemné za vybavení bytu v majetku obce Dubicko, které bude
pořízeno nákladem obce Dubicko po tomto datu, ve výši dle předloženého návrhu.
č. 12 – 180 - Rad obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391,
Mořkov, o podporu 7. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
č. 12 – 181 - Rad obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby, Dubicko, o odprodej části obecních pozemků p.č.
1280/38 (cca 30 m2) a p.č. 1271/19 (cca 30 m2) za účelem vysazení ovocných stromků a
parkovacího místa z důvodu, že tyto pozemky jsou územním plánem obce určeny pro
obytnou zástavbu.
č. 12 – 182 – Rada obce bere na vědomí :
Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Zábřeh za období od 1.1.2014 do 31.12.2014, jehož součástí je zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním okrsku D obcí Leština,
Hrabová, Bohuslavice a Dubicko za období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
č. 12 – 183 - Rad obce schvaluje :
Přistoupit na nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. na pojištění odpovědnosti orgánů obce Dubicko na částku 1 mil. Kč v částce 5.465,- Kč/rok (starosta, místostarosta, rada
obce).
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