- 8 Soupis usnesení z 19. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 8.7.2015

č. 19 – 289 - Rada obce schvaluje :
Program 19. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.7.2015.
č. 19 – 290 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.6.2015 v celkové výši
8.029,6 tis. Kč.
č. 19 – 291 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 30.6.2015, dle předloženého seznamu.
č. 19 – 292 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 18. schůze Rady obce Dubicko konané dne 22.6.2015.
č. 19 – 293 – Rada obce jmenuje :
Hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek veřejné zakázky
„Stavební obvod Na Tvrzi II – 22 RD, SO-05 STL plynovod“, zadávané v certifikovaném
elektronickém nástroji, které se uskuteční dne 9.7.2015 v 15,00 hod. na Obecním úřadě
Dubicko, ve složení Mgr. Václav Hampl, Josef Sobotík, Oldřich Bartoš, Věra Vernerová
a JUDr. Jana Barfusová - náhradníci Josef Koruna, Bc. Mikuláš Kolčava, Mgr. Vojtěch
Suchý, Ing. Josef Křížek a Luděk Horák.
č. 19 – 294 - Rada obce schvaluje :
Znění Příkazní smlouvu na realizaci koordinátora BOZP na akci „Stavební obvod Na
Tvrzi II. – 22 RD“, uzavřenou s Arrano Group s.r.o. Olomouc, za cenu 5.000,- Kč/měsíc
bez DPH.
č. 19 – 295 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje o možnosti poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje (JPO II a JPO III).
č. 19 – 296 – Rada obce bere na vědomí :
Výpověď Smlouvy na provozování ČOV a kanalizační sítě v obci Dubicko, podané dne
30.6.2015 provozovatelem N-systémy s.r.o. Dubicko, s ukončením provozování ke dni
31.12.2015.
č. 19 – 297 – Rada obce ukládá :
Projednat s p. Semerádem možnost provozování ČOV a kanalizace v obci Dubicko od
1.1.2016. S výsledkem jednání seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 27.7.2015
Odpovídá : p. Josef Sobotík, místostarosta
č. 19 – 298 – Rada obce bere na vědomí :
Stanovené termíny konání zasedání rady obce v období prázdnin dne 27.7., 17.8., 7.9. a
nadále již každých 14 dnů.
č. 19 – 299 - Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku (Dlouhodobý hmotný majetek) Zubolékařská souprava, in.č.
100403 v pořizovací ceně 113.056,- Kč, vedené v objektu Zdravotní středisko Dubicko.
č. 19 – 300 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda p. Josef Sobotík, členové Ing. Josef Křížek, p. Oldřich Bartoš.

- 9 č. 19 – 301 - Rada obce ukládá :
Sociální komisi Rady obce Dubicko posoudit žádost Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Olomouc, o finanční příspěvek ve výši 6.500,- Kč k zajištění služby v obci
Dubicko a předložit návrh řešení radě obce.
Termín : 27.7.2015
Odpovídá : p. Miroslav Rýznar, předseda komise
č. 19 – 302 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku Ing. Jiřího Krátkého, Zábřeh, na provedení posouzení
technického stavu obecních objektů ŠJ - Zábřežská 212, ZS – 7.května 75, Dům služeb –
Družstevní 159 a OÚ – Velká Strana 56, v ceně do 5.000,- Kč.
č. 19 – 303 – Rada obce bere na vědomí :
Dopis zaslaný řediteli úseku řízení distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Radimu Černému, ve věci odůvodnění vymístění trafostanice za hřbitovem v Dubicku za trafostanici kioskovou.
č. 19 – 304 – Rada obce ukládá :
S projektantem studie „Dubicko, ul. Benedova – studie úpravy MK“ (řešení úpravy místní komunikace), vypracovaného p. Petrem Slezákem, Šumperk, technicky dořešit šíři
komunikace po celé trase, výši palisád (80 cm) a na MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy, zjistit nutnost příslušného stavebního povolení.
Termín : 27.7.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 19 – 305 – Rada obce schvaluje :
Zajistit vypracování GP na zaměření účelové komunikace (cesta kolem k.ú. Dubicko a
k.ú. Police) dle předloženého návrhu.
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