Soupis usnesení z 34. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 27.2.2012
____________________________________________________

č. 34 – 635 – Rada obce schvaluje :
Program 34. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 27.2.2012.
č. 34 – 636 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosta obce p. Sobotíka o řešení správcovství Dubického potoka.
č. 34 – 637 - Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
Mgr. Věry Brané o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4660/21/7.1.4/2011
z programu EU peníze školám v celkové výši 966.051,- Kč.
č. 34 – 638 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 33. schůze Rady obce Dubicko konané dne 13.2.2012.
č. 34 – 639 – Rada obce schvaluje :
Předložené návrhy výzev k podání nabídek k zakázkám zadávaných ve zjednodušeném
podlimitním řízení na realizaci staveb v rámci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“, tak
jak bylo předloženo a doplněno.
č. 34 – 640 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o výsledku jednání o zajištění stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domků v k.ú. Dubicko („Na Pekle“, „Na Tvrzi“).
č. 34 – 641 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za Obec Dubicko, která proběhla na Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Územní pracoviště Šumperk, dne 14.2.2012.
č. 34 – 642 – Rada obce bere na vědomí :
Dokumentaci prvního stavu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje po aktualizaci
č. 1.
č. 34 – 643 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o zřízení 3 míst u Obce Dubicko na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
č. 34 – 644 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 02 Směrnice č. 01/2009 „Vnitřní platový předpis obce Dubicko ze dne
14.4.2009“.
č. 34 – 645 – Rada obce schvaluje :
Úpravu Ceníku č. 08/2009 Cena za výstupy u Czech POINT a datové schránky ze dne
30.11.2009, kdy s účinností od 1.1.2012 písmeno a) zní :
a) Výpis z rejstříku trestů
za výpis
100,- Kč
č. 34 – 646 – Rada obce bere na vědomí :
Předloženou roční uzávěrku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2011 v rozsahu (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Hlavní kniha a Číselník účtů).
č. 34 – 647 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. V S, Klopina, na odklad platby faktury č. 20115279, vystavené Obcí
Dubicko za tepelnou energii odebranou v objektu ulice Družstevní č.p. 159 v obci Dubicko
do 31.3.2012.

č. 34 – 648 – Rada obce schvaluje :
Na základě předložených návrhů dílčích inventarizačních komisí č. 0401/2012 a č. 0901/
2012 vyřazení obecního majetku v celkové pořizovací ceně 23.079,- Kč.
č. 34 – 649 – Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš a p. Jaroslav Dvořák.
č. 34 – 650 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce Dubicko na pronájem části obecního pozemku p.č. 1656/3 o výměře 350 m2
za účelem zemědělského využívání, který vyvěsit na úřední desce.
č. 34 – 651 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene č. IE-128002064/SOBSVB-311 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, na zřízení distribuční
soustavy Vedení V588-572-587 Ráječek-Mohelnice-Červenka na pozemcích ve vlastnictví
obce Dubicko, vše v k.ú. Dubicko.
č. 34 – 652 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Českého statistického úřadu, Krajské správy Olomouc, o probíhajícím výběrovém
šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které se uskuteční ve dnech
25.2.-13.5.2012.
č. 34 – 653 – Rada obce bere na vědomí :
Dopis předsedkyně podvýboru Poslanecké sněmovny ČR pro regionální školství paní Vlasty Bohdalové, ve věci reformy regionálního školství.
č. 34 – 654 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatelku
V K, Dubicko.
č. 34 – 655 - Rad obce ukládá :
Prověřit možné omezení vlastnického práva u nemovitosti č.p. 14 v ulici Benedova, Dubicko, s ohledem na možnost prodeje této nemovitosti do vlastnictví obce Dubicko.
Termín : 12.3.2012
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník

Ing. Josef K ř í ž e k
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v.r.

Josef S o b o t í k
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