Soupis usnesení z 64. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 15.5.2017
č. 64 – 1142 - Rada obce schvaluje :
Program 64. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 15.5.2017.
č. 64 – 1143 - Rada obce pověřuje :
Starostu obce Mgr. Hampla k projednání navržených změn architektonického řešení
úpravy kostela Církve československé husitské.
č. 64 – 1144 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 12.5.2017 v celkové výši
10.310,6 tis. Kč.
č. 64 – 1145 – Rada obce ukládá :
Na příští jednání Rady obce Dubicko dne 29.5.2017 přizvat nájemkyni obecních nebytových prostor paní MUDr. Saxovou.
Termín : 29.5.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 64 – 1146 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky obce Dubicko ke dni 30.4.2017, dle předloženého seznamu.
č. 64 – 1147 - Rada obce schvaluje :
Předložený přepracovaný návrh geometrického plánu na rozdělení pozemků připravovaného stavebního obvodu „Nad Františkem“ (celou navrženou lokalitu).
č. 64 – 1148 – Rada obce schvaluje :
Provedení opravy přídlažby místní komunikace „spojka“ Velká strana – Malá strana
v souladu s předloženým rozpočtem v ceně 37.718,20 Kč bez DPH zhotovitelem EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh.
č. 64 – 1149 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 63. schůze Rady obce Dubicko ze dne 24.4.2017.
č. 64 – 1150 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Ministerstva životního prostředí ČR o doporučení projektu „Zábřežsko kompostuje“ podaného Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko (součástí je i zapojení obce
Dubicko).
č. 64 – 1151 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace ve výši 25.000,- Kč na nákup travní sekačky,
který zapracovat do příštího rozpočtového opatření.
č. 64 – 1152 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci z jednání ohledně opravy Dubického potoka, kdy nadále pokračovat v jednání
o přípravě studie „Dubicko-oprava potoka“ varianty I a II.
č. 64 – 1153 - Rada obce ukládá :
V souladu s realizací akce „Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení dopravní
bezpečnosti v Dubicku“ jednat s majiteli nemovitostí přilehlých ke státní silnici (č.p. 39 a
č.p. 41) o možnosti rozšíření státní silnice v tomto zúženém místě. S výsledkem jednání
seznámit radu obce.
Termín : 31.5.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 64 – 1154 - Rada obce schvaluje :
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8013650/1/T, Dubicko – Na Tvrzi, 4 RD – nové
NNk, IV-12-8013650, uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s.

č. 64 – 1155 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k obecnímu pozemku p.č. 1608/27
v k.ú. Dubicko, spočívající v uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 16010-040417 038_2016_BD Družstevní dubicko_12
BJ_MET, uzavřené s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ 04084063, Olšanská 6, Praha 3
č. 64 – 1156 - Rada obce schvaluje :
Příkazní smlouvu č. 216/2017, spočívající v zabezpečení výkonu zadavatelských činností
na administraci veřejné zakázky „Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice“, uzavřenou
s příkazníkem Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., Vikýřovice v ceně 36.300,- Kč
vč. DPH.
č. 64 – 1157 - Rada obce stanoví :
Pro směnu a prodej pozemků v lokalitě stavebního obvodu Na Tvrzi II cenu pozemků ve
výši 420,- Kč/m2.
č. 64 – 1158 - Rada obce neschvaluje :
Poskytnutí požadované finanční podpory na provoz Linky bezpečí, z.s. Praha 8.
č. 64 – 1159 – Rada obce bere na vědomí :
Organizační a provozní řád Komunitního domu pro seniory KODUS.
č. 64 – 1160 – Rada obce schvaluje :
Zaslat oficiální žádost obce Dubicko o odkup části pozemku p.č. 1283/1 ve vlastnictví
ČR - Lesy České republiky, s.p., za účelem opravy a rozšíření místní komunikace ulice U
Hájovny.
č. 64 – 1161 - Rad obce ukládá :
K dořešení žádosti Ingres group s.r.o., o povolení připojení 6 řadových domků v lokalitě
stavebního obvodu Na Tvrzi – etapa II, na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví obce Dubicko, prověřit stávající stav. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 29.5.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 64 – 1162 – Rada obce bere na vědomí :
Souhlas vlastníka lesa Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, s konáním akce „Patrioti 2017“, která bude probíhat v období od 5.5. – 31.10.2017.
č. 64 – 1163 – Rada obce bere na vědomí :
Žádost fyzické osoby MH, Dubicko o prověření a pomoc při řešení dopravně bezpečnostní situace v obci Dubicko při výjezdu na Hrabovou, kolem nemovitosti rodinného domu
č.p. 319.
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