Soupis usnesení ze 34. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 2.3.2020

č. 34–649-2020 - Rada obce schvaluje :
Program 34. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.3.2020.
č. 34–650-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 2.3.2020 v celkové výši
7.804,6 tis. Kč.
č. 34-651-2020 – 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 veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Úprava dopravní infrastruktury
směřující ke zvýšení bezpečnosti v Dubicku – stavba 3 – opakované řízení“, „Oprava
střechy ZŠ Dubicko – etapa I – opakované řízení“ a „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ Dubicko“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Dubicko, Oldřich Bartoš, bytem Dubicko, Ing. Eva Surmová, bytem Šumperk
Náhradníci členů komise :
- Leona Vinklerová, DiS, bytem Šumperk, Vendula Gottlieb Klosová, bytem Kamenná.
č. 34-652-2020 – Rada obce ustanovuje :
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon), hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti v Dubicku – stavba 3 – opakované řízení“, „Oprava střechy ZŠ Dubicko – etapa
I – opakované řízení“ a „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ Dubicko“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Dubicko, Josef Sobotík, bytem Dubicko, Ing. Josef Křížek,
bytem Dubicko, Josef Šafář, bytem Dubicko, Ing. Milan Braný, bytem Dubicko.
Náhradníci členů hodnotící komise :
- Oldřich Bartoš, bytem Dubicko, Vendula Gottlieb Klosová, bytem Kamenná, Jiří Vysoudil, bytem Dubicko .
č. 34–653-2020 - Rada obce schvaluje :
Příkazní smlouvu č. 368/2020 uzavřenou s příkazníkem Osigeno-veřejné zakázky a dotace s.r.o., na administraci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ Dubicko“ v ceně 29.040,- Kč vč. DPH a pověřit starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 34-654-2020 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2020-1., ke dni 2.3.2020.
č. 34-655-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko
za rok 2019, provedeného ve dnech 15.11.2019 a 24.2.2020-25.2.2020.
č. 34-656-2020 - Rada obce stanoví :
V souladu se Směrnicí 02/2019, oběh účetních dokladů obce Dubicko, čl. IV. Vedení
účetních dokladů, odst. 4.), maximální limit finančních prostředků v pokladnách obce následovně :
Pokladna č. 1 (600001) – Pošta Partner – maximální limit v předložené výši
Pokladna č. 2 (130001) – Obecní úřad – maximální limit v předložené výši.
č. 34–657-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Zhodnocení výsledků kontrol Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2019.

č. 34-658-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2019, kterou předložila Středisková
knihovna Úsov, včetně vyúčtování knihovních fondů zakoupených z příspěvku obce Dubicko.
č. 34-659-2020- Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb
v místní knihovně platný pro rok 2020, uzavřený mezi Obcí Dubicko a Městem Úsov.
č. 34-660-2020 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/26112 ze
dne 13.12.2017.
č. 34-661-2020 - Rada obce schvaluje :
Předložený návrh nové varianty výstavby „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III“ a
„Rekonstrukci stávající komunikace Družstevní“ (po objekt kabiny FC Dubicko).
č. 34-662-2020 - Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení příslušných smluv s projektantkou Ing. Najmanovou na PD akcí „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III“ a „Rekonstrukci stávající komunikace Družstevní“ (po objekt kabiny FC Dubicko), které předložit k projednání radě obce.
Termín : 16.3.2020
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 34-663-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Znění dopisu Správě silnic Olomouckého kraje k žádostí o zapracování opravy dešťové
kanalizace na křižovatce ulic Zábřežská a Velká Strana do připravované opravy silnice
II/315.
č. 34-664-2020 - Rada obce schvaluje :
Podání námitky k žádosti o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru LesniceVitošov (pokračování těžby v lomu Vitošov), dle předloženého návrhu.
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