Soupis usnesení z 84. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 5.3.2018
č. 84 – 1545 - Rada obce schvaluje :
Program 84. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 5.3.2018.
č. 84 – 1546 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 5.3.2018 v celkové výši
5.740,6 tis. Kč.
č. 84 – 1547 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku společnosti 2K Consulting s.r.o. Olomouc, na „Audit
ochrany osobních údajů v souladu s GDPR“ v ceně 53.000,- Kč bez DPH a uzavřít příslušnou smlouvu o dílo.
č. 84 – 1548 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 83. schůze Rady obce Dubicko ze dne 19.2.2018.
č. 84 – 1549 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), komisi pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava místní komunikace ulice Benedova a ulice U Hájovny v Dubicku“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Na Výsluní 261, 789 72 Dubicko
- Oldřich Bartoš, bytem Na Pekle 317, 789 72 Dubicko
- Ing. Tomáš Rýc, bytem Jugoslávská 2734/1, 787 01 Šumperk
Náhradníci členů komise :
- Věra Vernerová, bytem Hrabová 53, 789 01 p. Zábřeh
- Josef Sobotík, bytem U Lesa 228, 789 72 Dubicko
č. 84 – 1550 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Oprava místní komunikace ulice Benedova a ulice U Hájovny v Dubicku“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Na Výsluní 261, 789 72 Dubicko
- Josef Sobotík, bytem U Lesa 228, 789 72 Dubicko
- Ing. Josef Křížek, bytem U Hájovny 299, 789 72 Dubicko
- JUDr. Jana Barfusová, bytem Velká Strana 37, 789 72 Dubicko
- Luděk Horák, bytem Nová ulice 178, 7789 72 Dubicko
- Ing. Svatopluk Schuppler, bytem Starobranská 249/20, 78701 Šumperk
Náhradníci členů hodnotící komise :
- Oldřich Bartoš, bytem Na Pekle 317, 789 72 Dubicko
- Věra Vernerová, bytem Hrabová 53, 789 01 p. Zábřeh
- Jaroslav Dvořák, bytem Velká Strana 29, 789 72 Dubicko
č. 84 – 1551 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-1., ke dni 5.3.2018.
č. 84 – 1552 - Rada obce bere na vědomí :
Zápisy ze schůze Sociální komise Rady obce Dubicko ze dne 27.2.2018.
č. 84 – 1553 – Rada obce bere na vědomí :
Závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ČR o posouzení vlivů na životní prostředí „EIA“ na záměr „Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov“, se
závěrem „záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a tedy podléhá posouzení
vlivů záměru na životní prostředí podle zákona“.

č. 84 – 1554 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko v roce 2017.
č. 84 – 1555 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800084589_2/VB uzavřené mezi Obcí Dubicko,
jako povinným a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, jako oprávněným, služebnost spočívající
ve zřízení a provozování plynárenských zařízení na obecních pozemcích p.č. 364/3 a p.č.
1646/4 v k.ú. Dubicko.
č. 84 – 1556 - Rada obce ukládá :
Sociální komisi Rady obce Dubicko posoudit dokumenty předložené Střediskem rané péče SPRP Olomouc o poskytování služby rané péče rodině s trvalým bydlištěm v obci Dubicko a předložit návrh řešení radě obce.
Termín : březen 2018
Odpovídá : Bc. Mikuláš Kolčava, předseda komise
č. 84 – 1557 - Rada obce ukládá :
Sociální komisi Rady obce Dubicko posoudit dokumenty předložené Domovem pro seniory Červenka, příspěvková organizace, Nádražní 105, Litovel, o finanční příspěvek souvisejícím s poskytováním sociální služby seniorovi z naší obce a předložit návrh řešení.
Termín : březen 2018
Odpovídá : Bc. Mikuláš Kolčava, předseda komise
č. 84 – 1558 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 27.2.2018, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 84 – 1559 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení MěÚ Zábřeh o zahájení vodoprávního řízení stavby vodního díla „Nový vodojem Dubicko 400 m3“, jehož investorem je Vodovod Pomoraví, svazek obcí.
č. 84 – 1560 – Rada obce neschvaluje :
Přistoupit na nabídku spolupráce TextilEco a.s. Praha, na umístění kontejneru na sběr použitých oděvů, obuvi a hraček, jelikož obec Dubicko má toto ošetřeno od jiného odběratele.
č. 84 – 1561 – Rada obce schvaluje :
Účast obce Dubicko na Dni mikoregionu Zábřežsko, který se uskuteční dne 1.5.2018
v Zábřehu.
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