- 9 Soupis usnesení z 20. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 27.7.2015
č. 20 – 306 - Rada obce schvaluje :
Program 20. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 27.7.2015.
č. 20 – 307 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 25.7.2015 v celkové výši
9.587,4 tis. Kč.
č. 20 – 308 - Rada obce bere na vědomí :
Hodnocení plnění rozpočtu obce Dubicko sestavené k 30.6.2015.
č. 20 – 309 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 19. schůze Rady obce Dubicko konané dne 8.7.2015.
č. 20 – 310 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek komise k veřejné zakázce „Stavební obvod Na
Tvrzi II - 22 RD, SO-05 STL plynovod".
č. 20 – 311 – Rada obce schvaluje :
Na základě doporučení hodnotící komise Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce „Stavební obvod Na Tvrzi II - 22 RD, SO-05 STL plynovod", kterou je
nabídka uchazeče KAVOPLYN, IČ: 27794946, se sídlem: 1.Máje 4, 789 69 Postřelmov
ve výši 490.548,00 Kč bez DPH a délkou záruční lhůty 60 měsíců.
č. 20 – 312 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo mezi Obcí Dubicko a společností KAVOPLYN, IČ: 27794946, se sídlem:
1.Máje 4, 789 69 Postřelmov, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební obvod Na
Tvrzi II - 22 RD, SO-05 STL plynovod" za cenu 490.548,00 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce tuto smlouvu po uplynutí lhůty pro podávání námitek uzavřít.
č. 20 – 313 - Rada obce schvaluje :
Navržený postup realizace SO 01 MK - projektu „Stavební obvod Na Tvrzi II.-22 RD“
spočívající v dodržení nivelety dle projektové dokumentace a využitím obecním drceným
materiálem do podloží této komunikace.
č. 20 – 314 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2015-9. ke dni 27.7.2015.
č. 20 – 315 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Sociální komise Rady obce Dubicko, konané dne 27.7.2015.
č. 20 – 316 - Rada obce schvaluje :
Poskytnutí dotace Centru pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Olomouc ve výši 6.500,- Kč
na částečné pokrytí nákladů spojených s ranou péčí rodině s dítětem se sluchovým postižením v obci Dubicko a znění veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
č. 20 – 317 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ekonomického, o rozpočtovém
opatření – uvolnění účelové neinvestiční dotace ve výši 857.789,- Kč pro Základní školu
a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci, která bude zapracována do rozpočtu obce Dubicko.
č. 20 – 318 – Rada obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska Obce Dubicko k udělení licence dopravci RB Global Logistik s.r.o., IČ 27806782, sídlo Rájec 140, 789 01 Zábřeh, k provozování zvláštní vnitrostátní linkové osobní dopravy, dle předloženého návrhu.

- 10 č. 20 – 319 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, „Veřejná vyhláška – oznámení zveřejnění“ návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území.
č. 20 – 320 – Rada obce bere na vědomí :
Veřejnou vyhlášku Ministerstva životního prostředí „Zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy o vydání Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 a výzva
k uplatnění připomínek a námitek“.
č. 20 – 321 - Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku, dle předloženého návrhu, který vyvěsit na
úřední desce obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
č. 20 – 322 - Rada obce schvaluje :
Poskytnutí dotace Mažoretky Zábřeh o.s., Javorová 2325/8 Zábřeh, ve výši 2.000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených s účastí dětí na Mistrovství světa v mažoretkovém
sportu v Praze a znění veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
č. 20 – 323 - Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti p. Jarmily Skyvové, Hospůdka Na hřišti, Dubicko, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500,- Kč na financování skákacího hradu při pořádání akce
„Loučení s prázdninami“, která se uskuteční dne 23.8.2015 na fotbalovém hřišti Dubicko.
č. 20 – 324 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována občanům za prodej plodů z obecních stromů (švestky u komunikace Rybník -„Pazderna“ a „Na potoce“) v ceně 80,- Kč/ks stromu a (hrušně u komunikace Družstevní „Nad hřištěm“) v ceně 50,- Kč/ks stromu, vč. DPH.
č. 20 – 325 – Rada obce bere na vědomí :
Dopis ředitele úseku řízení distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Radima Černého, ve věci možnosti vymístění trafostanice za hřbitovem v Dubicku za trafostanici kioskovou.
č. 20 – 326 – Rada obce bere na vědomí :
Restaurátorský průzkum a projekt restaurátorského záměru na opravu kulturní památky
„Pomník padlých v první světové válce“ v obci Dubicko, vypracovaný restaurátorem
Mgr. Ladislavem Werkmannem, Olomouc.
č. 20 – 327 - Rada obce bere na vědomí :
Předložený návrh znění posouzení technického stavu obecních objektů ŠJ - Zábřežská
212, ZS – 7.května 75, Dům služeb – Družstevní 159 a OÚ – Velká Strana 56.
č. 20 – 328 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti nově vzniklého spolku PRADUB z.s. o udělení souhlasu obce Dubicko
s umístěním sídla na adrese Zábřežská 143, 789 72 Dubicko, kdy objekt je ve vlastnictví
obce Dubicko.
č. 20 – 329 - Rada obce ukládá :
Připravit podklady zadávací dokumentace pro vyhlášení VZMR na opravu místních komunikací ulice Rybník a Vejprtek, obce Dubicko.
Termín : 17.8.2015
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník.
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