Soupis usnesení z 65. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 29.5.2017
č. 65 – 1164 - Rada obce schvaluje :
Program 65. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.5.2017.
č. 65 – 1165 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 29.5.2017 v celkové výši
10.415,3 tis. Kč.
č. 65 – 1166 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh realizace projektové dokumentace akce „Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku“.
č. 65 – 1167 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 64. schůze Rady obce Dubicko ze dne 15.5.2017.
č. 65 – 1168 – Rada obce schvaluje :
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podlimitního režimu na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“, zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji, se změnou hodnotících kritérií,
včetně znění návrhu Smlouvy o dílo.
č. 65 – 1169 – 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 zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Cyklostezka Dubicko –
Bohuslavice“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Na Výsluní 261, 789 72 Dubicko
- Josef Sobotík, bytem U Lesa 228, 789 72 Dubicko
- Oldřich Bartoš, bytem Na Pekle 317, 7789 72 Dubicko
Náhradníci členů hodnotící komise :
- 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
č. 65 – 1170 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), hodnotící komisi k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“, která
bude zároveň posuzovat kvalifikaci, 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
- Petr Slezák, bytem Sudkov 193, 788 21
Náhradníci členů hodnotící komise :
- Luděk Horák, bytem Nová ulice 178, 7789 72 Dubicko
- Oldřich Bartoš, bytem Na Pekle 317, 7789 72 Dubicko
- Věra Vernerová, bytem Hrabová 53, 789 01 p. Zábřeh
- Radka Linhartová, bytem U Hájovny 226, 789 72 Dubicko
- Jaroslav Dvořák, bytem Velká Strana 29, 789 72 Dubicko
č. 65 – 1171 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2017-7., ke dni 29.5.2017.
č. 65 – 1172 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, sportu a kultury, o výši
rozpisu přímých neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok 2017 pro Základní školu a
mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci.

č. 65 – 1173 – Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, vydání předchozího souhlasu zřizovatele Základní
škole a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, k přijetí peněžitého daru od fyzické osoby, ve výši 5.000,- Kč, účelově určeného na platbu za vzdělávací pořad u příležitosti „Dne dětí“.
č. 65 – 1174 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na rekreaci ve výši 2.500,- Kč.
č. 65 – 1175 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci z jednání ohledně opravy Dubického potoka, kdy nadále pokračovat v jednání
o přípravě studie „Dubicko-oprava potoka“ se zajištěním stanoviska k možnému prodeji
určených pozemků.
č. 65 – 1176 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk na provedení „autorského dozoru“ pro stavbu „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“ v ceně
30.976,- Kč vč. DPH a pověřit starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
č. 65 – 1177 - Rada obce schvaluje :
Přijmout nabídku Společnosti veterinárních techniků České republiky o.s. v likvidaci, IČ
44939515, se sídlem Nová ulice 304, 789 72 Dubicko, zastoupené likvidátorem Bc. Miluši Rýznarovou, bytem Nová ulice 304, 78972 Dubicko, na přijetí likvidačního zůstatku
likvidovaného spolku ve výši 626,85 Kč, vedeného na bankovním účtu u ERA ČSOB a.s.
č.ú.: 217340700/0300.
č. 65 – 1178 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku v celkové pořizovací ceně 4.717,80 Kč, dle předložených
evidenčních karet.
č. 65 – 1179 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda p. Josef Sobotík, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 65 – 1180 – Rada obce schvaluje :
Zapojit obce Dubicko do projektu Diakonie Broumov, k umístění kontejneru z projektu
Ministerstva životního prostředí „Předcházení textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšířené sběrné sítě kontejnerů“.
č. 65 – 1181 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 12.5.2017, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 65 – 1182 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce Mgr. Hampla o skutečnosti, že se obci pravděpodobně podařilo
získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR na rekonstrukci „Požární zbrojnice“.
č. 65 – 1183 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Římskokatolické farnosti Dubicko o výstavbě podporovaných bytů, které byly
realizovány s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, projekt B.j. 12PB-KODUS Dubicko, identifikační číslo EDS 117D514000499 12 bytových jednotek určených pro občany starších 60 roků.
č. 65 – 1184 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu Ing. MP, trvale bytem.

č. 65 – 1185 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu Ing. PK, trvale bytem Dubicko.
č. 65 – 1186 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti MH, Dubicko, o vydláždění části obecního pozemku (p.č. 1608/6) u nemovitosti č.p. 21, za předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
č. 65 – 1187 – Rada obce bere na vědomí :
Předložený návrh pro zpracování Registru plánu strategického rozvoje obcí mikroregionu
Zábřežsko za obce Dubicko.
č. 65 – 1188 – Rada obce bere na vědomí :
Zamítavě stanovisku majitele pozemku JUDr. Jánského k možnosti podpisu smlouvy o
zřízení věcného břemene již uloženého podzemního vederní NN pro ČEZ.
č. 65 – 1189 – Rada obce ukládá :
Započít s přípravou zadávacího řízení na realizaci opravy objektu zdravotní středisko
Dubicko, 7. května č.p. 75, spočívající ve výměně oken a nátěru fasády tohoto objektu.
Termín : 30.6.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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