Soupis usnesení ze 40. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 18.5.2020
č. 40–742-2020 - Rada obce schvaluje :
Program 40. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 18.5.2020.
č. 40–743-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 18.5.2020 v celkové výši
8.640,8 tis. Kč.
č. 40-744-2020 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 13.5.2020.
č. 40-745-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování plátce
pojistného ze dne 4.5.2020 – elektronicky – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se závěrem „Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky“.
č. 40–746-2020 - Rada obce schvaluje :
Z důvodu příznivého vývoje ve výskytu onemocnění COVID-19 ukončení dočasného
přerušení provozu mateřské školy Dubicko s účinností ode dne 18.5.2020.
č. 40-747-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Odůvodněné nesouhlasné stanovisko ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko,
příspěvková organizace, PhDr. Křížkové k návrhu na otevření zahrady mateřské školy
pro veřejnost.
č. 40-748-2020 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby p. PH, bytem Dubicko, o osvobození od poplatku PDO a
paušálního stočného za svého syna TH, trvale bytem tamtéž, který se na adrese svého trvalého bydliště celoročně nezdržuje.
č. 40-749-2020 - Rada obce schvaluje :
Platební kalendář č. 20201 k dodatku č. 07_Voda ze dne 24.2.2016 na provozování vodovodu a dodávku pitné vody pro obec Dubicko na období 05-12/2020 od poskytovatele Nsystémy s.r.o., IČ 48393193, Benedova 18, Dubicko, s účinností od 1.5.2020.
č. 40-750-2020 - Rada obce schvaluje :
V souvislosti se splněním podmínky stanovené ve smlouvě o uznání závazku a smlouvy o
složení jistoty ze dne 19.6.2019, uzavřené s fyzickou osobou LB, bytem Zábřeh, spočívající v zahájení výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 375/3 v k.ú. Dubicko, navrácení složené úročené jistoty ve výši 50.458,- Kč.
č. 40-751-2020 - Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením čl. III písmene f) Sociálního fondu Obce Dubicko poskytnout
dar zaměstnancům obce, dle předloženého návrhu, u příležitosti jejich životního výročí,
formou nepeněžitého plnění.
č. 40-752-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 13.5.2020, vypracovanou AquariusD technologické služby v čistírenství a vodárenství, Vikýřovice.
č. 40-753-2020 - Rada obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska obce Dubicko k žádosti fyzické osoby p. EK, bytem Dubicko, v zastoupení Ing. PB, Zábřeh, k projektové dokumentaci na stavbu „Novostavba rodinného domu Dubicko“, která bude umístěna na pozemku p.č. 2/27 v k.ú. Dubicko, ve
vzdálenosti 1,5 m od obecního pozemku p.č. 2/29 v k.ú. Dubicko, za předpokladu, že na
střešní konstrukci budou použity sněhové zábrany k zadržení sněhu.

č. 40-754-2020 - Rada obce ukládá :
Zajistit konkurenční cenovou nabídku na realizaci vytvoření nových webových stránek
obce Dubicko, kterou předložit radě obce k posouzení.
Termín : 1.6.2020
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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