Soupis usnesení z 1. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 12.11.2018
č. 01–01-2018 - Rada obce schvaluje :
Program 1. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 12.11.2018.
č. 01–02-2018 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 12.11.2018 v celkové výši
5.851,0 tis. Kč.
č. 01–03–2018 - Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky obce Dubicko ke dni 31.11.2018, dle předloženého seznamu.
č. 01–04-2018 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání návrh ceny vodného a stočného v souladu s předloženým rozborem výpočtu pro vodné a stočné.
č. 01–05-2018 - Rada obce ukládá :
Připravit návrh znění Smlouvy o dílo se společností PROJEKCE s.r.o. Šumperk, na vypracování projektové dokumentace akce „Dubicko-revitalizace veřejného prostranství u
střediska“ v souladu s předloženou nabídkou.
Termín : 26.11.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 01-06-2018 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 99. schůze Rady obce Dubicko ze dne 15.10.2018.
č. 01-07-2018 - Rada obce zřizuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst.2, písm. h) zákona o obcích komisi sociální a komisi
pro mládež, kulturu a tělovýchovu.
č. 01-08-2018 - Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst.2, písm. h) zákona o obcích do funkcí
- předseda sociální komise - Mgr. Vladimíra Purová
- členové sociální komise – p. Růžena Wolfová, p. Vlasta Weinlichová, p. Miroslav
Rýznar a p. Radka Linhartová.
č. 01-09-2018 - Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst.2, písm. h) zákona o obcích do funkcí
- předseda komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu – p. Petr Lajdorf.
č. 01-10-2018 - Rada obce ukládá :
Obeslat jednotlivé představitele občanských sdružení působících na území naší obce se
žádostí na delegování jejich zástupců do nově zřízené komise rady obce pro mládež, kulturu a tělovýchovu.
Termín : 26.11.2018
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 01-11-2018 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-15., ke dni 12.11.2018.
č. 01-12-2018 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2018, provedeného ve
dnech 22.10. - 23.10.2018 kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly.
č. 01-13-2018 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci úpravy rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 10.10.2018 pro školy a školská
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.

č. 01-14-2018 - 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 rehabilitaci v roce 2018 ve výši 500,- Kč a částečnou úhradu na pořízení pracovního obleku nebo obuvi nad rámec povinného vybavení ve výši 1.500,- Kč.
č. 01-15-2018 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o připojení odběrného elektrotechnického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW č. 18_SOP_01_4121454999, uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, v částce 10.000,- Kč – veřejné osvětlení.
č. 01-16-2018 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o připojení odběrného elektrotechnického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW č. 18_SOBS02_4121460627, uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, v částce 12.500,- Kč – Malá Strana, p.č.
191/1, hasičská zbrojnice (3x25 A).
č. 01-17-2018 - Rada obce ukládá :
Prověřit možnost připojení nového odběrného místa hasičské zbrojnice Malá Strana, p.č.
191/1 ve způsobu připojení v jiné hodnotě, než je navržena v předložené smlouvě o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě.
Termín : 26.11.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 01-18-2018 - Rada obce schvaluje :
Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi
Obcí Dubicko, jako nájemcem či budoucím oprávněným a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, jako vlastník nemovitosti či budoucí povinný, v souvislosti prováděním stavby „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku – stavba 3“
č. 01-19-2018 - Rada obce schvaluje :
Znění Smlouvy o poskytování služeb č. S2018211-DPO-2K-Obec-Dubicko, uzavřenou s
poskytovatelem 2K Consulting s.r.o. Olomouc, na poskytování služby tzv. pověřenec pro
ochranu osobních údajů „Nařízení GDPR“ v ceně 4.235,- Kč/ měsíc včetně DPH, na dobu určitou do 31.12.2019 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 01-20-2018 - Rada obce schvaluje :
Znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20.11.2015, na zabezpečení provozu kanalizace a ČOV Dubicko – odpovědného zástupce, uzavřené se zhotovitelem Radomír Dvořák,
IČ 64110061, se sídlem Okružní 531, Vikýřovice a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku smlouvy.
č. 01-21-2018 - Rada obce schvaluje :
Darovací smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou p. MO, bytem Brno, o poskytnutí finančního daru obci Dubicko ve výši 1.500,- Kč na zajištění údržby místního hřbitova
v roce 2018.
č. 01-22-2018 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku společnosti Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., Vikýřovice, na zpracování žádosti o dotaci výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Bezpečnost dopravy II. akci „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti
dopravy v Dubicku – stavba 3“ v cenové relaci 127.050,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem příslušné smlouvy v souladu s předloženou cenovou nabídkou.
č. 01-23-2018 - Rada obce bere na vědomí :
Výpověď nájemní smlouvy ze dne 22.7.2013 na pronájem obecního služebního bytu
v objektu Základní škola Dubicko, Zábřežská 143, Dubicko, podanou fyzickou osobou
PK ke dni 31.1.2019.

č. 01-24-2018 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci hejtmana Olomouckého kraje o rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje
o založení akciové společnosti „Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.,
která bude v budoucnu zabezpečovat pro své akcionáře využití zbytkových směsných
komunálních odpadů.
č. 01-25-2018 - Rad obce bere na vědomí :
Protokol o analýze vzorku pitné vody z obecního vodovodu ze dne 21.8.2018, kdy veškeré hodnoty nepřekračují stanovené limity dané vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb., v platném
znění.
č. 01-26-2018 - Rad obce schvaluje :
Částečně vyhovět žádosti stavebníků fyzických osob manželů IaD P, bytem Dubicko, o
udělení výjimky pro vzdálenost domu od komunikace na p.č. 364/3 z původních 4 metrů
na stávajících 5 metrů - umístění novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 329/5
v k.ú. Dubicko. Stanovenou vzdálenost 4 metry od pozemku p.č. 1646/9 nutno zachovat.
č. 01-27-2018 - Rad obce bere na vědomí :
Vyjádření fyzické osoby JŠ, bytem Dubicko, se zásadním nesouhlasným stanoviskem
s jakýmkoliv kopáním, či narušování zpevněné komunikace v části obce Dubicko, na pozemku p.č. 1608/5.
č. 01-28-2018 - Rad obce ukládá :
Zajistit opravy nově opravené místní komunikace ulice Benedova, spočívající v realizaci
příčného žlabu a řádného usazení poklůpků v této nové komunikaci.
Termín : 30.11.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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