- 9 Soupis usnesení z 15. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 11.5.2015
č. 15 – 218 - Rada obce schvaluje :
Program 15. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 11.5.2015.
č. 15 – 219 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 7.5.2015 v celkové výši
7.209,9 tis. Kč.
č. 15 – 220 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 30.4.2015, dle předloženého seznamu.
č. 15 – 221 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisů 13. schůze Rady obce Dubicko ze dne 13.4.2015 a 14. schůze Rady obce
Dubicko ze dne 27.4.2015.
č. 15 – 222 – Rada obce schvaluje :
Navržený postup financování projektové dokumentace přestavby katolického domu na
„Dům pro seniory“, kdy na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit k projednání a
schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na investiční akci „Dům pro seniory, p.č. st. 100/3, Dubicko“ uzavřenou s Římskokatolickou farností Dubicko.
č. 15 – 223 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek komise k veřejné zakázce „Stavební obvod Na
Tvrzi II. – 22 RD“.
č. 15 – 224 – Rada obce schvaluje :
Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení následujících uchazečů z výběrového
řízení k veřejné zakázce „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22 RD“
- FORTEX-AGS a.s., IČ 00150584, se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
- MARTECH HOLDING a.s., IČ 25835289, se sídlem Bří.Čapků 821, 783 91 Uničov.
č. 15 – 225 – Rada obce schvaluje :
Na základě doporučení hodnotící komise Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22 RD“, kterou je nabídka uchazeče
MODOS spol. s r.o., IČ: 00576832, se sídlem: Masarykova tř. 34, 772 00 Olomouc, ve
výši 4.726.554,09 Kč bez DPH.
č. 15 – 226 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo mezi Obcí Dubicko a společností MODOS spol. s r.o., IČ: 00576832 se
sídlem: Masarykova tř. 34, 772 00 Olomouc, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22 RD“ za cenu 4.726.554,09 Kč bez DPH a ukládá starostovi
obce tuto smlouvu po uplynutí lhůty pro podávání námitek uzavřít.
č. 15 – 227 - Rada obce schvaluje :
Výkon zadavatelských činností na veřejnou zakázku stavebních prací „Stavební obvod
Na Tvrzi II. – 22 RD – SO-05 STL Plynovod“ realizovat prostřednictvím dodavatele
Osigeno s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice.
č. 15 – 228 – Rada obce ukládá :
Zjistit výměry jednotlivých pozemků, které bezprostředně souvisejí se stavbou č.p. 24
v ulici Velká Strana, Dubicko. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 25.5.2015
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 15 – 229 – Rada obce schvaluje :
Doplněný návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 20.5. 2015.

- 10 č. 15 – 230 - Rada obce bere na vědomí :
Kontrolní zprávu z provedené kontroly platby obecních poplatků k 31.3.2015 Kontrolním
výborem Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 15 – 231 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Sociální komise Rady obce Dubicko, konané dne 14.4.2015.
č. 15 – 232 – Rada obce bere na vědomí :
Kontrolní protokol pro následnou kontrolu projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady
v obci Dubicko“ (Sběrný dvůr Dubicko), provedené dne 11.5.2015 pracovníky SFŽP
Olomouc.
č. 15 – 233 – Rada obce uděluje :
V souladu s ustanovením § 34a odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, Obci Police povolení užití znaku Obce Dubicko na webových stránkách
této obce za podmínky, že barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno
jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.
č. 15 – 234 - Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
manžely LN a LK Rožnov pod Radhoštěm, záměr obce na odprodej pozemku p.č. 348/9
orná půda o výměře 1126 m2 vyvěsit na úřední desce.
č. 15 – 235 – Rada obce ukládá :
Jednat se zástupci ČEZ Distribuce ve věci přemístění trafostanice č. DTS SU_0742 na
obecní pozemek, přičemž tuto trafostanici nahradit kioskovou, se zajištěním podporného
stanoviska Ing. Štáblové. O výsledku informovat radu obce na příštím zasedání.
Termín : 25.5.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 15 – 236 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce ve věci řešení použité zubní soupravy ze Zdravotního střediska
Dubicko, 7. května 75, Dubicko.
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