- 5 Soupis usnesení ze 37. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 6.4.2020
č. 37–697-2020 - Rada obce schvaluje :
Program 37. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 6.4.2020.
č. 37-698-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o průběhu jednání k zajištění poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost pro území Úsov, Dubicko, Rohle z důvodu ukončení
registrace MUDr. Saxové.
č. 37–699-2020 - Rada obce schvaluje :
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v objektu Zdravotní středisko Dubicko,
7.května 75, Dubicko, za účelem podnikatelské činnosti praktické lékařství pro děti a dorost (ambulantní péče).
č. 37-700-2020 - Rada obce schvaluje :
Předložený návrh podmínek na upravené architektonické řešení nového stavebního obvodu „Nad Františkem“ spočívající :
1. prostor pro budoucí cyklostezku/chodník.
2. stavební parcela č. 6 ve tvaru obdélníku.
3. upravit hranici parcel 1-6 tak, aby zde vznikla cesta šíře 3m.
4. výtlak PVC 160 přemístit do tělesa komunikace a šířka veřejného prostoru bude 10 m.
- v tomto duchu dokončit architektonické řešení stavebního obvodu.
č. 37-701-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava víceúčelového hřiště TJ Sokol Dubicko“.
č. 37-702-2020 - Rada obce schvaluje :
Příští jednání Rady obce Dubicko se uskuteční dne 20.4.2020 v 16,00 hod., v případě
platnosti opatření v souvislosti s šířením pandemie COVID-19, bude jednání Rady obce
Dubicko probíhat formou telekonference.
č. 37-703-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o odeslání podkladů k vydání rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace na akce „Oprava střechy ZŠ Dubicko“ a „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ Dubicko“.
č. 37-704-2020 - Rada obce ukládá :
Zajistit cenovou nabídku za podřezání základů budovy obecního úřadu se stanovením ceny za 1 b.m. (běžný metr) základů, který předložit radě obce k projednání.
Termín : červen 2020
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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