Soupis usnesení z 39. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 7.5.2012
___________________________________________________________________

č. 39 – 741 – Rada obce schvaluje :
Program 39. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 7.5.2012.
č. 39 – 742 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.5.2012.
č. 39 – 743 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o výsledku jednání s ředitelem Povodí Moravy ve věci řešení stavu Dubického potoka.
č. 39 – 744 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 38. schůze Rady obce Dubicko konané dne 23.4.2012.
č. 39 – 745 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 1/2012 na akci „Revitalizace MŠ Dubicko - zateplení a vnější úpravy“,
uzavřenou s vítězem výběrového řízení fy Experior s.r.o., Říční 114, Štíty, IČ 28577132,
v ceně 1,638.975,36 Kč vč. DPH.
č. 39 – 746 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 1.1/2012 na akci „Revitalizace MŠ Dubicko - zateplení a vnější úpravy“ - instalace látkových vertikálních žaluzií na okna, uzavřenou s vítězem výběrového
řízení fy Experior s.r.o., Říční 114, Štíty, IČ 28577132, v ceně 43.740,- Kč vč. DPH.
č. 39 – 747 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 01/2012 na akci „Revitalizace MŠ Dubicko – plynoinstalace a ústřední
topení“, uzavřenou s vítězem výběrového řízení fy FIS Pjajko s.r.o., Vodní 250, Mohelnice, IČ 25881493, v ceně 567.282,- Kč vč. DPH.
č. 39 – 748 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 3/2012 na akci „Revitalizace MŠ Dubicko – elektroinstalace, měření a
regulace“, uzavřenou s vítězem výběrového řízení fy Elektropráce Spáčil s.r.o.
I.P.Pavlova 725/117, Olomouc, IČ 26853639, v ceně 479.925,96 Kč vč. DPH.
č. 39 – 749 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 4/2012/02 na akci „Revitalizace MŠ Dubicko – zdravotně technická instalace“, uzavřenou s vítězem výběrového řízení fy FIS Pjajko s.r.o., Vodní 250, Mohelnice, IČ 25881493, v ceně 687.954,- Kč vč. DPH.
č. 39 – 750 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci předsedy komise Ing. Josefa Křížka pro otevírání obálek veřejné zakázky
„Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“.
č. 39 – 751 – Rada obce bere na vědomí :
Předložený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční
dne 17.5.2012, včetně příloh určených k projednání.
č. 39 – 752 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, o nevybrání žádosti Obce Dubicko k získání podpory z Programu obnovy venkova 2012 na realizaci akce „Oprava místních komunikací obce Dubicko.
č. 39 – 753 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o provedení kontroly plnění společného metodického pokynu zpětného odběru
elektrozařízení, provedeného dne 25.4.2012 na Sběrném dvoře Dubicko zástupcem společností kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.

č. 39 – 754 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
Mgr. Věry Brané, o vyhlášení volných dnů 27.- 29.6.2012 z organizačních důvodů.
č. 39 – 755 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a
mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 54 dětí ve dvou třídách pro
školní rok 2012/2013.
č. 39 – 756 - Rad obce ukládá :
S ředitelkou Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Věra Branou, projednat problematiku počtu dětí v základní škole ve školním roce 2012/2013
a možnosti řešení. S výsledkem jednání a návrhy na řešení seznámit radu obce na příštím
zasedání.
T : 21.5.2012
O : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 39 – 757 – Rada obce ukládá :
Projednat způsob a výši přidělené dotace z grantu VISK 3 se starostem obce Hrabová a
města Úsov, pokud možno za účasti ředitelky okresní knihovny v Šumperku p. Daňkové.
S výsledkem jednání seznámit radu obce.
T : 31.5.2012
O : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 39 – 758 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na akci „Zřízení dětského hřiště v obci Dubicko“, uzavřenou se Zábřežskou lesní, a.s. Na Křtaltě 21, Zábřeh, v ceně 64.680,- Kč vč. DPH.
č. 39 – 759 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „RADOST“, o.s. Prostějov, o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt v přírodě.
č. 39 – 760 – Rada obce schvaluje :
Na základě předloženého návrhu vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, evidovaného na účtu 028 – Sekačka rotační, in.č. 100056, ev.č. 9220, v pořizovací ceně 4.990,- Kč
č. 39 – 761 – Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš a p. Jaroslav Dvořák.
č. 39 – 762 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis a usnesením z 90. jednání Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne 17.4.2012 v Loučanech.
č. 39 – 763 – Rada obce schvaluje :
V souladu s vyhlášenou 5. výzvou MAS Horního Pomoraví o.p.s. na realizaci projektů
v rámci opatření „Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR“
fische 9. Venkov – místo pro život, podat žádost na získání dotace na parkoviště před
prodejnou Jednoty Dubicko, spojené s novou výsadbou zeleně v ulici Velká Strana.
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