- 9 Soupis usnesení z 66. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 17.6.2013
č. 66 – 1248 – Rada obce schvaluje :
Program 66. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 17.6.2013.
č. 66 – 1249 – Rada obce pověřuje :
Paní Jitku Macichovou, Energetický poradce s.r.o. Praha 3 – Žižkov, k provedení poptání
u 3 možných dodavatelů zemního plynu na cenové nabídky do objektů ve vlastnictví obce
Dubicko.
č. 66 – 1250 – Rada obce schvaluje :
Výběr dodavatele na dodávku plynu do objektů ve vlastnictví obce Dubicko na období od
1.1.2014 do 31.12.2014, kterou přidělit společnosti Energie2, a.s., IČ 28874773, se sídlem Veleslavín, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6.
č. 66 – 1251 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 14.6.2013.
č. 66 – 1252 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 31.3.2013.
č. 66 – 1253 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 65. schůze Rady obce Dubicko konané dne 20.5.2013.
č. 66 – 1254 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-IX. ke dni 17.6.2013.
č. 66 – 1255 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z veřejnosprávní kontroly Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové
organizace, provedené dne 13.5.2013 Finančním výborem Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 66 – 1256 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze sociální komise Rady obce Dubicko ze dne 14.5.2013 a ze dne 3.6.2013.
č. 66 – 1257 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci České geologické služby pro povodně 2013.
č. 66 – 1258 - Rad obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ekonomického, rozpočtové opatření
o uvolnění účelové neinvestiční dotace ve výši 386.420,40 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci.
č. 66 – 1259 - Rad obce bere na vědomí :
Přípis Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, ve věci přípravy jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy na období 2013/2014.
č. 66 – 1260 - Rad obce bere na vědomí :
Sdělení MěÚ Zábřeh, odboru správního, oddělení dopravy, ze dne 5.6.2013 k vyjádření
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. k prověření parametrů silnice III/31541 v úseku
obec Lukavice až obec Dubicko včetně přepočtu mostů na současnou intenzitu provozu.
č. 66 – 1261 – Rada obce ukládá :
Vzhledem k velkému zatížení silnice č. III/31541 požádat Správu silnic Olomouckého
kraje p.o. o zařazení do plánu oprav této komunikace, spočívající v zatrubnění povrchové
vody ve směru výjezdu z obce Dubicko.
Termín : červenec 2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce

- 10 č. 66 – 1262 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a
mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 56 dětí ve dvou třídách pro
školní rok 2013/2014.
č. 66 – 1263 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách základní školy Základní školy a
mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 150 dětí v devíti třídách pro
školní rok 2013/2014.
č. 66 – 1264 – Rada obce schvaluje :
Ceník č. 03/2013 Cena za umístění reklamy.
č. 66 – 1265 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh nového informačního systému v obci, včetně neziskových organizací, kdy
návrh spolufinancování projednat s podnikateli působícími na území naší obce.
Termín : červenec 2013
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 66 – 1266 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu zdravotní středisko č.p. 75 ulice
7.května, Dubicko, uzavřenou s nájemcem KUBÍČEK AMB, s.r.o. IČ 01559974, se sídlem Za Pivovarem 1029/1, 789 01 Zábřeh.
č. 66 – 1267 – Rada obce bere na vědomí :
Podanou výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu zdravotní středisko č.p. 75 ulice
7.května, Dubicko, podanou dosavadním nájemcem p. Romanou Jedelskou, Hrabová č.p.
153, s ukončením nájemního vztahu ke dni 31.8.2013.
č. 66 – 1268 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. P P, Dubicko, o vyhrazení trvalého parkovacího místo na pozemku
p.č. st. 98 pro osobní vozidlo 3M3 91-33.
č. 66 – 1269 – Rada obce schvaluje :
Pořízení publikace k 100. výročí 1. světové války v počtu 400 kusů.
č. 66 – 1270 – Rada obce schvaluje :
Vyúčtování pořízení venkovního kamerového systému, které jsou umístěny na objektu
zdravotní středisko a školní jídelna.
č. 66 – 1271 – Rada obce schvaluje :
Zrušení poskytování účtu ve výši 500,- Kč nově narozeným občánkům, které nahradit poskytnutím věcného daru v hodnotě do 600,- Kč.
č. 66 – 1272 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z 19. jednání Rady Mikroregionu Zábřežsko ze dne 30.5.2013.
č. 66 – 1273 – Rada obce schvaluje :
Udělení souhlasu Fotbalovému klubu Dubicko, IČ 42766753, s umístěním sídla tohoto
sdružení na adrese Družstevní č.p. 333, Dubicko.

- 11 č. 66 – 1274 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce V.
ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 27.7.2013 v prostoru biocentra Hosena s povolením vjezdu požárním vozidlům a vozidlům organizátorů, kdy po
dobu konání akce zákazovou dopravní značku zakrýt.
č. 66 – 1275 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o vlastnických vztazích k nemovitosti č.p. 24 v ulici Velká Strana, Dubicko.
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