Soupis usnesení z 89. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 14.5.2018
č. 89 – 1646 - Rada obce schvaluje :
Program 89. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 14.5.2018.
č. 89 – 1647 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 14.5.2018 v celkové výši
6.299,2 tis. Kč.
č. 89 – 1648 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky obce Dubicko ke dni 30.4.2018, dle předloženého seznamu.
č. 89 – 1649 – Rada obce bere na vědomí :
Podanou námitku vlastníka pozemků (p.č. 209/1, 2, 3 a 403 a staveb) fyzickou osobou,
bytem Dubicko, proti návrhu územního plánu obce Dubicko. Námitka bude předložena
pořizovateli územního plánu obce Dubicko, kterým je MěÚ Zábřeh, odbor rozvoje a
územního plánování.
č. 89 – 1650 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 88. schůze Rady obce Dubicko ze dne 30.4.2018.
č. 89 – 1651 – Rada obce schvaluje :
Předložený program 20. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne
23.5.2018.
č. 89 – 1652 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-4., ke dni 14.5.2018.
č. 89 – 1653 - Rada obce bere na vědomí :
Zápisy ze schůze Sociální komise Rady obce Dubicko ze dne 10.4.2018.
č. 89 – 1654 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci úpravy rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 20.4.2018 pro školy a školská
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
č. 89 – 1655 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2017, provedeného
dne 14.5.2018 kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje, která bude předložena
k projednání Zastupitelstvu obce Dubicko.
č. 89 – 1656 - 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 31.12.2017.
č. 89 – 1657 - 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 2017 v celkové výši 8.003,24 Kč převést do rezervního
fondu této příspěvkové organizace.
č. 89 – 1658 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Ministerstva vnitra ČR o návrhu optimalizace sítě matričních úřadů v ČR zrušení matričních úřadu u obcí, u kterých došlo průměrně k méně než 20 prvozápisům
ročně.

č. 89 – 1659 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu Policie ČR Krajského ředitelství Olomouckého kraje, obvodního oddělení Zábřeh, o stavu veřejného pořádku v obcích Leština, Hrabová, Bohuslavice a Dubicko za
období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
č. 89 – 1660 – Rada obce schvaluje :
Znění Smlouvy o poskytování služeb č. S2018158-DPO-2K-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 31.12.2018 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 89 – 1661 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8013506/VB/2 uzavřené mezi Obcí Dubicko, jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 40502, jako oprávněnou, služebnost spočívající ve zřízení distribuční soustavy – Zemní kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1280/34 v k.ú. Dubicko.
č. 89 – 1662 – Rada obce ukládá :
V souladu s využitím odstavce 2.4. - Vyhrazená změna závazku ze smlouvy - Zadávací
dokumentace pod názvem „Oprava místních komunikací – ulice Benedova a I. etapa ulice
U Hájovny v Dubicku“ zajistit cenovou nabídku na realizaci stavebních prací akce „II.
etapa rekonstrukce ulice U Hájovny“ od zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:
48035599, se sídlem Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc.
Termín : 28.5.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 89 – 1663 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce Dubicko na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 159 ulice Družstevní (I. nadzemní podlaží) - přiloženo.
č. 89 – 1664 – Rada obce schvaluje :
Výměnu plynového kotle v obecním bytě Družstevní 212, Dubicko, v nájmu fyzické osoby, přidělit p. ZU, Dubicko, za částku 45.179,- Kč bez DPH.
č. 89 – 1665 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu LM, bytem Lesnice.
č. 89 – 1666 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu PR, bytem Zábřeh.
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