Soupis usnesení ze 94. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 28.7.2014
č. 94 – 1778 - Rada obce schvaluje :
Program 94. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 28.7.2014.
č. 94 – 1779 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 26.7.2014.
č. 94 – 1780 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 30.6.2014, dle předloženého seznamu.
č. 94 – 1781 – Rada obce bere na vědomí :
Odstoupení manželů fyzických osob od záměru odkoupení obecního pozemku p.č. 348/6
v k.ú. Dubicko, za účelem výstavby řadového rodinného domu.
č. 94 – 1782 – Rada obce schvaluje :
Předložený upravený seznam osob k osvobození od placení poplatků za 1. pololetí roku
2014.
č. 94 – 1783 – Rada obce bere na vědomí :
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Dubicko, sestavený k 30.6.2014.
č. 94 – 1784 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání ve věci možného společného provozování čistíren odpadních vod města
Úsova a obcí Bohuslavice, Hrabová, Lukavice, Zvole, Dubicko – 28.července 2014.
č. 94 – 1785 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh znění „Zadávací podmínky akce: Cyklostezka Bohuslavice-Dubicko“,
které zaslat třem možným uchazečům na vypracování studie s termínem předložení do
31.10.2014.
č. 94 – 1786 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 93. schůze Rady obce Dubicko konané dne 7.7.2014.
č. 94 – 1787 - Rad obce bere na vědomí :
Předložený soupis změn při realizaci akce „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke
zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“ s ohledem na méněpráce, vícepráce s členěním
na oprávněné vícepráce, změna technologie a nezpůsobilé vícepráce.
č. 94 – 1788 - Rad obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014, uzavřenou s dodavatelem stavby
„Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“
MODOS spol. s r.o. Olomouc.
č. 94 – 1789 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu a archeologického dohledu
uzavřenou s Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková organizace, při stavě „Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi II“.
č. 94 – 1790 - Rad obce ukládá :
Jednat se zástupci ČEZ o možnosti provedení přeložky VN stavebního obvodu „Na Tvrzi
II“. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín :18.8.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 94 – 1791 - Rad obce ukládá :
Svolat jednání se všemi žadateli o stavební pozemek v lokalitě „Na Tvrzi II“ za účelem
odprodeje pozemků již v roce 2014. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín :18.8.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce

č. 94 – 1792 - Rad obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2014-9. ke dni 28.7.2014.
č. 94 – 1793 – Rada obce bere na vědomí :
Dopis ministra dopravy Ing. Prachaře s reakcí na otevřený dopis zástupců obcí ve věci
rozšíření Systému elektronického mýta po roce 2016 na silnice I., II. a III. třídy a místní
komunikace.
č. 94 – 1794 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství mládeže a tělovýchovy,
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 18.6.2014 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
č. 94 – 1795 - Rad obce schvaluje :
Realizaci akce opravy kotelny v objektu Obecní úřad, Velká strana 56, Dubicko, přidělit
p. Janu Žandovi, Nová ulice 122, Dubicko. S tímto uzavřít smlouvu o dílo v souladu
s cenovou nabídkou.
č. 94 – 1796 - Rad obce schvaluje :
Posunutí termínu výběru poplatků od občanů obce za 1. pololetí 2014 od 1. října do 17.
října 2014.
č. 94 – 1797 - Rad obce schvaluje :
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003071/182330, uzavřenou s nájemcem
RWE GastNet, s.r.o. Ústí nad Labem, na pronájem plynárenského zařízení „Plynofikace
lokality Na Výsluní II“.
č. 94 – 1798 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o dodávce tepelné energie č. AX0214, uzavřenou s dodavatelem Ing. Jan Svatoň, Na Náhovu 146, Lanškroun, do obecních objektů s účinností od 1.1.2015, včetně přílohy č. 1 Cenové ujednání.
č. 94 – 1799 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o pronájmu technologických zařízení (plynových kotlů) č. AX 0114, uzavřenou
s dodavatelem tepelné energie a nájemcem Ing. Jan Svatoň, Na Náhovu 146, Lanškroun,
s účinností od 1.1.2015.
č. 94 – 1800 - Rad obce schvaluje :
Záměry obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předložených návrhů.
č. 94 – 1801 - Rad obce schvaluje :
Záměry obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předložených návrhů.
č. 94 – 1802 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na rekreaci ve výši 2.000,- Kč.
č. 94 – 1803 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována občanům za prodej plodů z obecních stromů (švestky u komunikace Rybník -„Pazderna“ a „Na potoce“) v ceně 80,- Kč/ks stromu a (hrušně u komunikace Družstevní „Nad hřištěm“) v ceně 50,- Kč/ks stromu, vč. DPH.
č. 94 – 1804 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu provozovatel obecního vodovodu N-systémy s.r.o. Dubicko, o opravě potrubí
obecního vodovodu na ulici U Hájovny (před nemovitostí Ing. Gregory) s konstatováním,
že závada na potrubí nebyla nezjištěna.

č. 94 – 1805 – Rada obce schvaluje :
Zařadit fyzickou osobu, trvale bytem Lukavice, do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu v obci Dubicko.
č. 94 – 1806 - Rad obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti manželů – fyzických osob, Dubicko, o odprodej části pozemku p.č. 1949
v k.ú. Dubicko.
č. 94 – 1807 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu, bytem Dubicko.
č. 94 – 1808 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzické osoby, bytem Dubicko.
č. 94 – 1809 – Rada obce bere na vědomí :
Předložené žádosti nájemce obecního bytu, Zábřežská 212, Dubicko, a navržený způsob
řešení.
č. 94 – 1810 – Rada obce ukládá :
S žadatelkou projednat požadované opravy a úpravy obecního bytu. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín :18.8.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
p. Oldřich Bartoš, tajemník
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