Soupis usnesení z 26. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 2.11.2015

č. 26 – 420 - Rada obce schvaluje :
Program 26. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.11.2015.
č. 26 – 421 - Rada obce ukládá :
Zajistit zpracování studie stavebních úprav objetu „Požární zbrojnice“ v ulici Malá Strana
Dubicko, spočívající ve zřízení sociálního zařízení v tomto objektu.
Termín : 30.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 26 – 422 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.10.2015 v celkové výši
9.451,2 tis. Kč.
č. 26 – 423 - Rada obce ukládá :
Jednat s projektantem p. Slezákem o možnosti zpracování příslušné projektové dokumentace „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“. Radě obce předložit návrh znění smlouvy o
dílo.
Termín : 16.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 26 – 424 - Rada obce schvaluje :
Předložený návrh znění Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři uzavřené s dlužníkem MUDr. Saxová s konečnou splatností dlužné částky do 30.6.2016.
č. 26 – 425 – Rada obce schvaluje :
Realizaci akce „Zateplení fasády a vnitřního stropu prodejny v objektu Dům služeb Družstevní 159, Dubicko“, přidělit dodavateli RÝMSTAV CZ spol. s r.o. Rýmařov, za cenu
74.280,- Kč bez DPH, kdy částku včetně DPH zapracovat do rozpočtu obce na rok 2015.
č. 26 – 426 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 25. schůze Rady obce Dubicko konané dne 19.10.2015.
č. 26 – 427 – Rada obce jmenuje :
Do hodnotící komise, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zakázku „KODUS Dubicko“
za Obec Dubicko Mgr. Václava Hampla a Josefa Sobotíka – náhradníci Oldřich Bartoš a
Radka Linhartová.
č. 26 – 428 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2015-14. ke dni 2.11.2015.
č. 26 – 429 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
činnosti školy za školní rok 2014-2015.
č. 26 – 430 – Rada obce určuje :
Plat a složky platu paní PhDr. Ivaně Křížkové, ředitelce Základní škola a mateřská škola
Dubicko, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb.,
v platném znění, platovým výměrem s účinností od 1.11.2015, dle přílohy.
č. 26 – 431 - Rad obce schvaluje :
Záměr obce na doplnění osvětlení vánočního stromu v obci Dubicko zakoupením 4 ks
osvětlení, kdy náklady ve výši 12 tis. Kč zapracovat do rozpočtu obce na rok 2015.

č. 26 – 432 - Rad obce ukládá :
Na příští zasedání rady obce předložit k projednání a schválení znění příslušné smlouvy
s Ing. Svatoplukem Schupplerem, Starobranská 20, Šumperk, na výkon TDI obecních akcí dle přiložené kalkulace.
Termín : 16.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 26 – 433 - Rad obce schvaluje :
Pokračovat v jednání se společností INFOA Dubicko na přípravě zhotovení dotisku publikace „Dubicko 1914-1918“ a nového díla „Pověsti z Dubicka a okolí“.
č. 26 – 434 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci projektanta p. Slezáka ohledně možného řešení zdi v ulici Benedova.
č. 26 – 435 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci místostarosty obce p. Sobotíka o jednání Představenstva svazku obcí Vodovodu Pomoraví, které se uskutečnilo dne 22.10.2015 v Loučanech.
č. 26 – 436 - Rad obce ukládá :
Jednat se zástupci AVZO Dubicko ohledně omezení provozu střelnice Dubicko v souladu
s dohodou, případně přijetí příslušných opatření k omezení rušení občanů nadměrným
hlukem.
Termín : 16.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
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