Soupis usnesení ze 80. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 8.1.2018
č. 80 – 1473 - Rada obce schvaluje :
Program 80. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.1.2018.
č. 80 – 1474 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 5.1.2018 v celkové výši
5.036,7 tis. Kč.
č. 80 – 1475 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 78. schůze Rady obce Dubicko ze dne 11.12.2017 a 79. schůze Rady obce Dubicko ze dne 27.12.2017.
č. 80 – 1476 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci úpravy rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 10. říjnu 2017 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
č. 80 – 1477 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o skartačním řízení Zemského archivu v Opavě ze dne 27.11.2017 o předání archiválií Obce Dubicko k trvalému uložení v archivu.
č. 80 – 1478 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o skartačním řízení Zemského archivu v Opavě, Státního okresního archivu
Šumperk, ze dne 5.1.2018 o předání archiválií Obce Dubicko k trvalému uložení
v archivu.
č. 80 – 1479 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
č. 80 – 1480 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Obecního úřadu Dubicko o své činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
č. 80 – 1481 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako vypůjčitel, a Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, jako půjčitel, o bezplatném užívání 300 ks domovních kompostérů
o objemu 1050 l na předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu
v rámci projektu „Zábřežsko kompostuje“.
č. 80 – 1482 - Rad obce schvaluje :
Dodatek č. 8_Voda ke smlouvě č. 2/2006V o provozování a údržbě vodárenského zřízení
ze dne 5.10.2006 a dodatku č. 4 ze dne 24.2.2010, uzavřené mezi Obcí Dubicko, jako objednatelem, a N-systémy s.r.o., Benedova 18, Dubicko, jako poskytovatelem.
č. 80 – 1483 - Rad obce schvaluje :
Platební kalendář č. 20181na provozování vodovodu a dodávku pitné vody pro obec Dubicko na rok 2018 od poskytovatele N-systémy s.r.o., IČ 48393193, Benedova 18, Dubicko, s účinností od 1.1.2018.
č. 80 – 1484 – Rada obce schvaluje :
Platební kalendářem č. 20182 ke smlouvě č. 01/2016_ČOV ze dne 25.1.2016 na zajištění
dílčích činností souvisejících s provozem ČOV, uzavřené s poskytovatelem N-systémy
s.r.o. Dubicko, IČ 48393193, s účinností od 1.1.2018.

č. 80 – 1485 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2015 na realizaci díla „Stavební obvod Na
Tvrzi II. – 22 RD“, uzavřené mezi Obcí Dubicko, jako objednatelem a MODOS spol.
s r.o. Olomouc, jako zhotovitelem.
č. 80 – 1486 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o právu provést stavbu „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení
bezpečnosti dopravy v Dubicku – stavba 3“, uzavřené mezi Obcí Dubicko, jako stavebník
a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, jako vlastník.
č. 80 – 1487 – Rada obce schvaluje :
Dohodu o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu ze dne 12.3.1996 na pronájem nebytových prostor v objektu budovy Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, uzavřenou mezi Obcí
Dubicko jako pronajímatelem a Českou poštou, s.p., jako nájemcem, s ukončením nájemního vztahu ke dni 30.4.2018.
č. 80 – 1488 – Rada obce bere na vědomí :
Požadavek Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dubicko na pořízení věcného vybavení a opravu požární techniky v roce 2018.
č. 80 – 1489 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 5.12.2017, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 80 – 1490 – Rada obce schvaluje :
Zařadit fyzickou osobu MU, bytem Dubicko, do pořadníku žadatelů o přidělení obecného
bytu v obci Dubicko.
č. 80 – 1491 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. Jiřího Vašíčka, IČ 15416500, Benedova 7, 789 72 Dubicko, o zrušení
smlouvy o využití systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů, uzavřené s Obcí Dubicko dne 29.11.2010, dohodou ke dni 31.12.2017.
č. 80 – 1492 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby MK, 789 72 Dubicko, o vydání souhlasu Obce Dubicko
(vlastníka veřejného vodovodu) ke zřízení nového odběrného místa na pozemku p.č.
1271/15 orná půda v k.ú. Dubicko, za účelem provozování zahrádkářské činnosti.
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