Soupis usnesení z 86. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 4.4.2018
č. 86 – 1587 - Rada obce schvaluje :
Program 86. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 4.4.2018.
č. 86 – 1588 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.4.2018 v celkové výši
6.000,4 tis. Kč.
č. 86 – 1589 - Rada obce bere na vědomí :
Stanovisko realizátora stavby EUROVIA CS, a.s, na realizaci rozšíření opravy komunikace Zábřežská – Monse o uličku mezi nemovitostmi Brostík - Hampl, kdy akce bude
projekčně připravena s realizací v roce 2019.
č. 86 – 1590 – Rada obce schvaluje :
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 10.000,- Kč příjemci Středisko rané
péče SPRP Olomouc a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční
činnost v roce 2018.
č. 86 – 1591 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Domova pro seniory Červenka, příspěvková organizace, Nádražní 105,
Litovel, na poskytnutí finančního příspěvku – formou finančního daru z rozpočtu obce
Dubicko v roce 2018 z důvodu neuvedení jednoznačného požití finančních prostředků
pro potřebu konkrétní osoby.
č. 86 – 1592 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 85. schůze Rady obce Dubicko ze dne 19.3.2018.
č. 86 – 1593 – Rada obce ukládá :
Zajistit u provozovatele obecního vodovodu N-systémy s.r.o. Dubicko, provedení rozboru
pitné vody na přítomnost pesticidů v četnosti měření 1x ročně. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
Termín : květen 2018
č. 86 – 1594 - Rada obce schvaluje :
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na realizaci akce „Demolice RD Zábřežská č.p. 96
v Dubicku“, kdy tuto akci přidělit zhotoviteli Jiří LANG, Bohuslavice 44, 789 72 - ve výši 310.000,- Kč bez DPH.
č. 86 – 1595 – Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení příslušné smlouvy o dílo na realizace akce „Demolice RD Zábřežská
č.p. 96 v Dubicku“, mezi zhotovitelem Jiří LANG, Bohuslavice 44, 789 72 a
objednatelem Obec Dubicko, kterou předložit k projednání na příštím zasedání rady obce.
Termín : 16.4.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 86 – 1596 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-2., ke dni 4.4.2018.
č. 86 – 1597 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
záměru stavby multifunkčního hřiště u mateřské školy a o výběru firmy pro zpracování
projektu.
č. 86 – 1598 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
uzavření školní družiny, mateřské školy a školní jídelny v době hlavních prázdnin a termínu dovolené ředitelky základní školy v roce 2018.

č. 86 – 1599 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
termínu zápisu do první třídy dne 12.4.2018 a do mateřské školy dne 10.5.2018.
č. 86 – 1600 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Odboru služby pro zbraně a
bezpečnostní materiál, o povolení k provozování střelnice pobočného spolku AVZO Dubicko za podmínek obsažených v provozním řádu.
č. 86 – 1601 - Rad obce bere na vědomí :
Stanovení otevírací a pracovní doby Pošta Partner Dubicko.
č. 86 – 1602 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III“, uzavřené mezi Obcí Dubicko, jako objednatelem a Ing. Jarmilou
Najmanovou, IČ 87646137, Zvole 292, PSČ 789 01 Zábřeh, jako zhotovitelem, v celkové
ceně 236.000,- Kč, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce Dubicko na rok 2018.
č. 86 – 1603 - Rada obce schvaluje :
Darovací smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou, bytem 789 72 Dubicko, o poskytnutí finančního daru obci Dubicko ve výši 600,- Kč na zajištění údržby veřejné zeleně obce
v roce 2018.
č. 86 – 1604 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku, dle předložených evidenčních karet, v celkové pořizovací
ceně 6.096,- Kč.
č. 86 – 1605 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace schváleného vyřazeného obecního majetku ve
složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 86 – 1606 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 14.3.2017, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 86 – 1607 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osobě, bytem Dubicko, na řešení rozdělení pozemku p.č.
1280/91 v k.ú. Dubicko, v souladu s předloženým návrhem řešení.
č. 86 – 1608 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu, bytem 789 01 Zábřeh.
č. 86 – 1609 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu, bytem 787 01 Šumperk.
č. 86 – 1610 – Rada obce ukládá :
Projednat se správcem státní silnice SSOK a odborem dopravy MěÚ Zábřeh možnost
přesunutí a umístění sloupu pro měřič rychlosti do prostoru před nemovitost manželů Haberlandových, Dubicko.
Termín : 16.4.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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