Soupis usnesení z 10. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 18.3.2019
č. 10–192-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 10. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 18.3.2019.
č. 10–193-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 18.3.2019 v celkové výši
7.406,7 tis. Kč.
č. 10–194-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 6.3.2019, ve věci provozu střelnice Dubicko – výzva k poskytnutí součinnosti.
č. 10-195-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 9. schůze Rady obce Dubicko ze dne 4.3.2019.
č. 10-196-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Písemnou zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v obci Dubicko“.
č. 10-197-2019 - Rada obce schvaluje :
Výběr nejvýhodnější nabídky účastníka EKOZIS spol. s r.o., IČ 41031024, se sídlem Na
Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, s nabídkou ekonomicky nejvhodnější u veřejné zakázky
na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v obci Dubicko“, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu.
č. 10-198-2019 - Rada obce schvaluje :
Znění smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
v obci Dubicko“, uzavřené mezi zhotovitelem EKOZIS s.r.o., IČ 41031024, se sídlem Na
Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Blažkem a
objednatelem Obec Dubicko, IČ: 00302872, se sídlem Velká Strana 56, 789 72 Dubicko,
zastoupená starostou Mgr. Václavem Hamplem a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
č. 10-199-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Písemnou zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti
v Dubicku – stavba 3“.
č. 10-200-2019 - Rada obce schvaluje :
Výběr nejvýhodnější nabídky účastníka EKOZIS spol. s r.o., IČ 41031024, se sídlem Na
Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, s nabídkou ekonomicky nejvhodnější u veřejné zakázky
na stavební práce pod názvem „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti v Dubicku – stavba 3“, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu.
č. 10-201-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Písemnou zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Oprava střechy ZŠ Dubicko“ část 1–etapa I a část 2–etapa II.
č. 10-202-2019 - Rada obce schvaluje :
Výběr nejvýhodnější nabídky účastníka FRANKIE spol. s.r.o., IČ 46577513, se sídlem
Na Křtaltě 37a, 789 01 Zábřeh, s nabídkou ekonomicky nejvhodnější u veřejné zakázky
na stavební práce pod názvem „Oprava střechy ZŠ Dubicko“ část 1–etapa I a část 2–etapa
II., zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu.
č. 10-203-2019 - Rada obce ukládá :
Připravit zadávací dokumentaci na vysoutěžení cenových nabídek na realizaci stavebních
objektů úprav a oprav místních komunikací, dle předloženého návrhu.
Termín : duben 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta

č. 10-204-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Návrh Změny č.1 Územního plánu Dubicko, který bude předán pořizovateli ÚP MěÚ Zábřeh pro vypsání veřejné projednávání.
č. 10-205-2019 - Rada obce schvaluje :
Znění příspěvků do čtvrtletníku „Dubický zpravodaj“ ročník 2019/I.
č. 10-206-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci k návrhu projektu stavby „Víceúčelové hřiště v obci Dubicko“ v prostoru u ZŠ
a MŠ Dubicko.
č. 10-207-2019 - Rada obce schvaluje :
Dodatek smlouvy o dílo č. 1 na zpracování projektové dokumentace stavby „Rozšíření
stavebního obvodu Na Tvrzi III“, uzavřené se zhotovitelem Ing. Jarmila Najmanová, jako
zhotovitel a Obec Dubicko, jako objednatel.
č. 10-208-2019 - Rada obce ukládá :
Zjistit skutečná stav zařízení fotbalového areálu, dle podané žádosti FC Dubicko, na
opravu zařízení tohoto areálu v roce 2019. S výsledkem seznámit radu obce.
Termín : 1.4.2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 10-209-2019 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku DDHM Sněhová fréza Jonsered ST2109E, in.č. 100046, pořízené dne 11.12.2006 za cenu 40.000,- Kč.
č. 10-210-2019 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace schváleného vyřazeného obecního majetku ve
složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 10-211-2019 – Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením čl. III písmene f) Sociálního fondu Obce Dubicko poskytnout
dar pracovnici obce VV ve výši 2.000,- Kč při příležitosti jejího životního výročí 60 let
věku, formou nepeněžitého plnění.
č. 10-212-2019 - Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na úpravu nájemného v obecních bytech ke dni 1.5.2019, u kterých nájemné nedosahuje výše srovnatelného nájemného obvyklé v daném místě s navýšením o
2,1% průměrné inflace v roce 2018, dle předložených dodatků nájemních smluv.
č. 10-213-2019 - Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby MH, bytem Dubicko, o odkoupení pozemku (nebo jeho
části) p.č. 332/5 ostatní plocha v k.ú. Dubicko, jelikož tento slouží jako ostatní komunikace.
č. 10-214-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 14.3.2019, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 10-215-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosta obce s informací o jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
č. 10-216-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit odřezání dřevěné sochy „Sova“ doposud umístěné na veřejném prostranství před
školní jídelnou Dubicko, kterou prozatím uložit do suchého prostředí k dalšímu možnému využití.
Termín : ihned
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
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