Soupis usnesení z 13. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 29.4.2019

č. 13–263-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 13. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 29.4.2019.
č. 13–264-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 29.4.2019 v celkové výši
8.470,8 tis. Kč.
č. 13-265-2019 - Rada obce schvaluje :
Zakoupení kolového traktoru Zetor Major HS 80 od dodavatele NEJEDLÝ s.r.o., Miroslav, dle předložené cenové nabídky a návrhu kupní smlouvy, kdy zvýšené náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2019.
č. 13-266-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 12. schůze Rady obce Dubicko ze dne 15.4.2019.
č. 13-267-2019 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), komisi pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství v
obci Dubicko“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Dubicko; - Oldřich Bartoš, bytem Dubicko; - Ing. Eva Surmová, bytem Šumperk
Náhradníci členů komise :
- Věra Vernerová, bytem Hrabová; - Josef Sobotík, bytem Dubicko
č. 13-268-2019 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Dubicko“, ve
složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Dubicko; - Josef Sobotík, bytem Dubicko; - Ing. Josef Křížek, bytem Dubicko; - Josef Šafář, bytem Dubicko; - Ing. Milan Braný, bytem Dubicko
Náhradníci členů hodnotící komise :
- Oldřich Bartoš, bytem Dubicko; - Věra Vernerová, bytem Hrabová; - Jaroslav Dvořák,
bytem Dubicko
č. 13-269-2019 - Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na umístění stavby „Víceúčelové hřiště v obci Dubicko“ (v prostoru u
ZŠ a MŠ Dubicko) do terénu.
č. 13-270-2019 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2019-04., ke dni 29.4.2019.
č. 13-271-2019 - Rada obce schvaluje :
Na zasedání Zastupitelstva obce Dubicko dne 15.5.2019 předložit k projednání a schválení rozpočtové opatření – změnu rozpočtu obce v roce 2019 v souvislosti s poskytnutou
dotací obci Dubicko od MV ČR na realizaci akce „Dubicko-Rekonstrukce požární zbrojnice“.
č. 13-272-2019 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmene o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.

č. 13-273-2019 - Rad obce stanoví :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2017 následovně :
- hospodářský výsledek za rok 2018 v celkové výši 2.308,51 Kč převést do rezervního
fondu této příspěvkové organizace.
č. 13-274-2019 - Rada obce schvaluje :
Vydání souhlasu zřizovatele Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace, k podání žádosti o grant ve výši 2,400.000,- Kč z projektu IROP na projekt
„Zkvalitnění výuky v ZŠ Dubicko“ s realizací v roce 2020.
č. 13-275-2019 - Rada obce schvaluje :
Udělení souhlasu zřizovatele Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, v souvislosti modernizace učebny přírodních věd, k odstranění zastaralého odsavače z této učebny.
č. 13-276-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Znění Smlouvy a nájmu hrobového místa a Smlouvy o nájmu urnového místa na veřejném pohřebišti v Dubicku, které budou předloženy k projednání a schválení na příštím
zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2019.
č. 13-277-2019 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Klubu důchodců Dubicko na spolufinancování nákladů spojených s dopravou autobusem na zájezd do Třebovice dne 16.5.2019, kdy poskytnout částku 3.000,Kč přímou úhradou daňového dokladu vystaveného na obec Dubicko.
č. 13-278-2019 - Rada obce schvaluje :
Předběžný souhlas na konání Obecní veselice ČRo Olomouc v naší obci dne 24.8.2019.
č. 13-279-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit Smlouvu o dílo se společností RS Beton, s.r.o. Šardice, na zhotovení oplocení pozemku MŠ Dubicko v souladu s předloženou cenovou nabídkou.
Termín : 13.5.2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 13-280-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zajistit přepracování návrhu řešení stavby „Dubicko-revitalizace veřejného prostranství u
střediska“ (zdravotní středisko 7. května), dle předložených požadavků vyplývajících
z jednání rady obce, který předložit radě obce k projednání.
Termín : květen 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 13-281-2019 - Rada obce schvaluje :
Doplnění návrhu architektonického řešení stavebního obvodu „Nad Františkem“, pokračovat ve variantě „A“ se změnami stanovenými radou obce.
č. 13-282-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 9.4.2019, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
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