Soupis usnesení z 58. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 6.2.2017
č. 58 – 1006 - Rada obce schvaluje :
Program 58. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 6.2.2017.
č. 58 – 1007 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.1.2017 v celkové výši
8.735,5 tis. Kč.
č. 58 – 1008 - Rada obce bere na vědomí :
Posudek provozu stávající technologie vytápění Základní školy Dubicko, vypracovaného
Energetikou Zábřeh s.r.o.
č. 58 – 1009 - Rada obce ukládá :
Zajistit zpracování projektového záměru opravy Dubického potoka, jehož součástí bude i
řešení stromů rostoucích v bezprostřední blízkosti koryta potoka.
Termín : březen 2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 58 – 1010 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 57. schůze Rady obce Dubicko ze dne 23.1.2017.
č. 58 – 1011 – Rada obce schvaluje :
Předložený program 14. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne
15.2.2017.
č. 58 – 1012 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), hodnotící komisi k veřejným zakázkám malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Rozšíření stávajícího obvodu Na Tvrzi II – Vodovod a kanalizace“ a „Rozšíření stávajícího obvodu Na Tvrzi II – Plynovod“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzovat kvalifikaci ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Na Výsluní 261, 789 72 Dubicko
- Josef Sobotík, bytem U Lesa 228, 789 72 Dubicko
- Ing. Josef Křížek, bytem U Hájovny 299, 789 72 Dubicko
- JUDr. Jana Barfusová, bytem Velká Strana 37, 789 72 Dubicko
- Luděk Horák, bytem Nová ulice 178, 7789 72 Dubicko
Náhradníci členů hodnotící komise :
- Oldřich Bartoš, bytem Na Pekle 317, 7789 72 Dubicko
- Věra Vernerová, bytem Hrabová 53, 789 01 p. Zábřeh
- Radka Linhartová, bytem U Hájovny 226, 789 72 Dubicko
- Jaroslav Dvořák, bytem Velká Strana 29, 789 72 Dubicko
- Jiří Navrátil, bytem, Velká Strana 28, 789 72 Dubicko.
č. 58 – 1013 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2016, provedeného
dne 30.1.- 31.1.2017 kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje, která bude předložena k projednání Zastupitelstvu obce Dubicko.
č. 58 – 1014 - Rada obce bere na vědomí :
Inventarizační zprávu za rok 2016, provedenou ke dni 31.12.2016 u obce Dubicko, která
bude předložena k projednání a schválení na příštím Zastupitelstvu obce Dubicko.
č. 58 – 1015 – Rada obce schvaluje :
Platební kalendářem č. 20172 ke smlouvě č. 01/2016_ČOV ze dne 25.1.2016 na zajištění
dílčích činností souvisejících s provozem ČOV, uzavřené s poskytovatelem N-systémy
s.r.o. Dubicko, IČ 48393193, s účinností od 1.1.2017.

č. 58 – 1016 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku v celkové pořizovací ceně 52.276,07 Kč, dle předložených
seznamů.
č. 58 – 1017 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda p. Josef Sobotík, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 58 – 1018 – Rada obce schvaluje :
Zařadit fyzickou osobu JS, trvale bytem 789 85 Mohelnice, doručovací adresa 789 72
Dubicko, o přidělení obecného bytu v obci Dubicko.
č. 58 – 1019 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti stavebníka LS, Zvole, 789 01 Zábřeh, o udělení výjimky pro vzdálenost
domu od komunikace z původních 6 metrů na stávajících 7 metrů - umístění novostavby
rodinného domu na pozemku p.č. 340/1 v k.ú. Dubicko (stavební obvod Na Tvrzi II).
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