Soupis usnesení z 67. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 26.6.2017
č. 67 – 1207 - Rada obce schvaluje :
Program 67. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 26.6.2017.
č. 67 – 1208 - Rada obce bere na vědomí :
Písemnou zprávu o hodnocení nabídek a způsob hodnocení prokázání kvalifikace a podmínek účasti, stanovených v zadávací dokumentaci, účastníků o veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
č. 67 – 1209 - Rada obce schvaluj :
Rozhodnutí o vyloučení nabídky účastníka STRABAG, a.s, IČ: 60838744, se sídlem: Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, z veřejné zakázky pod názvem: „Cyklostezka Dubicko –
Bohuslavice“ z důvodu předložení nekompletního rozpočtu.
č. 67 – 1210 – Rada obce schvaluje :
Výběr nejvhodnější nabídky účastníka EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem:
Louky 330, 763 02 Zlín, s nabídkou ekonomicky nejvhodnější u veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výši 4,408.656,56 Kč bez DPH.
č. 67 – 1211 – Rada obce schvaluje :
Znění a podpis smlouvy o dílo mezi zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se
sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín, zastoupená Ing. Michalem Friedlaenderem a objednatelem Obec Dubicko, IČ: 00302872, se sídlem: Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, zastoupená Mgr. Václavem Hamplem a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 67 – 1212 – Rada obce ukládá :
Zajistit návrh příslušné smlouvy na provádění autorského dozoru stavby „Cyklostezka
Dubicko – Bohuslavice“ s projektantem stavby Projekce s.r.o. Šumperk, který předložit
k projednání na příštím zasedání rady obce.
Termín : 10.7.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 67 – 1213 – Rada obce ukládá :
Zajistit minimálně 3 nabídky na technický dozor stavby „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“, které předložit k projednání na příštím zasedání rady obce.
Termín : 10.7.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 67 – 1214 – Rada obce ukládá :
Jednat s ČEZ Distribuce o způsobu dochránění podzemního vedení uloženého kbelu pod
plánovanou akcí „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“. S výsledkem jednání seznámit
radu obce na příštím zasedání.
Termín : 10.7.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 67 – 1215 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 26.6.2017 v celkové výši
10.119,7 tis. Kč.
č. 67 – 1216 - Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, ve věci stanovení opatření šíření
hluku ze střelnice Dubicko.
č. 67 – 1217 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 66. schůze Rady obce Dubicko ze dne 12.6.2017.
č. 67 – 1218 - Rad obce schvaluje :

Vydání kladného stanoviska Obce Dubicko k udělení licence dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, sídlo Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
na veřejnou linkovou osobní dopravu
- linky 933252 Mohelnice – Dubicko – Lukavice – Zvole
- linky 932272 Zábřeh – Úsov – Klopina – Rohle – Uničov
- linky 932275 Zábřerh – Úsov - Mohelnice
- linky 932217 Šumperk – Leština – Úsov – Klopina
s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027, dle předloženého návrhu.
č. 67 – 1219 - Rad obce bere na vědomí :
Protokol Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o kontrole ochrany veřejného
zdraví u Obce Dubicko, provedené dne 13.6.2017 se závěrem – nebylo zjištěno porušení
předpisů.
č. 67 – 1220 - Rad obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na volbu p. Oldřicha
Bartoše do funkce přísedícího Okresního soudu v Šumperku – návrh soudu přiložen.
č. 67 – 1221 – Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, PhDr. Ivaně Křížkové v navržené výši.
č. 67 – 1222 – Rada obce bere na vědomí :
Stanovené termíny konání zasedání Rady obce Dubicko dne 10.7. a 31.7.2017.
č. 67 – 1223 – Rada obce schvaluje :
Předloženou cenovou nabídku na inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci na akci
„Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku –
stavba 3“ DODATEK č. 1 od zhotovitele Ing. Mgr. Radky Kalbáčové, se sídlem Školní
153, 789 61 Bludov, v ceně 93.500,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.
č. 67 – 1224 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti TJ Sokol Dubicko o zproštění úhrady stočného za odebranou obecní vodu při zalévání tenisových kurtů, za předpokladu předkládání odečtu na podružném vodoměru.
č. 67 – 1225 – Rada obce bere na vědomí :
Výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.6.2014 na pronájem obecního bytu v objektu Dům
služeb, Družstevní 159, Dubicko, podanou nájemci manžely M a M V, ke dni 30.6.2017
č. 67 – 1226 – Rada obce schvaluje :
Navýšení nákladů spojených s realizací akce úpravu zpevnění plochy (chodník) před
KODUS Dubicko na ulici Družstevní, od zhotovitele EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh
v celkové ceně 58.148,- Kč bez DPH.
č. 67 – 1227 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 15.6.2017, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 67 – 1228 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosta obce o výsledku jednání na Mze ČR ve věci určení vlastníka stavby
„Dubický potok“.
č. 67 – 1229 – Rada obce schvaluje :
Stanovisko obce Dubicko k žádosti Stanislava Marka, Svobodova 149, 790 55 Vidnava,
IČ 87860554, o vyjádření ke stavbě Dubicko – Na Výsluní p.č. 1271/15, Kutalová, číslo
stavby IV-12-8013506 – zemní kabelové vedení NN..

č. 67 – 1230 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu LP, bytem Libivá.
č. 67 – 1231 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu PB, bytem Zábřeh.
č. 67 – 1232 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby DV, bytem Dubicko, o povolení položení betonové zámkové dlažby na obecní pozemek p.č. 1644/1 před vjezd a vstup do nemovitosti č.p. 222 ve
vlastnictví žadatele, za předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
č. 67 – 1233 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce IX.
ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 29.7.2017 v prostoru biocentra Hosena s povolením vjezdu požárním vozidlům a vozidlům organizátorů, kdy po
dobu konání akce zákazovou dopravní značku zakrýt.
č. 67 – 1234 – Rada obce schvaluje :
Návrh řešení úpravy kostela Náboženské obce církve Československé husitské Dubicko s
ohledem na možnost využití objektu pro potřeby obce ke konání kulturních akcí a smuteční síně, který projednat s farářem církve Mgr. Přichystalem.
č. 67 – 1235 – Rada obce ukládá :
Nadále jednat se zástupcem České pošty, s.p., ve věci převedení stávající pobočky České
pošty do režimu Pošta Partner. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Termín : 10.7.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 67 – 1236 – Rada obce ukládá :
Požádat správce komunikace silnice II/315 SSOK o posunutí dopravního značení „IS12a
a IS12b – obec“ na konec zastavěného území obce Dubicko. Seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 10.7.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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