Soupis usnesení z 8. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 18.2.2019
č. 08–144-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 8. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 18.2.2019.
č. 08–145-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 15.2.2019 v celkové výši
7.251,4 tis. Kč.
č. 08–146-2019 - Rada obce schvaluje :
Předložené nesouhlasné stanovisko Obce Dubicko k dokumentaci záměru „Rozšíření dobývacího prostoru a pokračování těžby v lomu Vitošov“ z důvodu oprávněné obavy
ohrožení zdrojů pitné vody.
č. 08-147-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 7. schůze Rady obce Dubicko ze dne 4.2.2019.
č. 08-148-2019 – 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 malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Obec Dubicko-oprava střechy Základní školy Dubicko“, ve složení :
- Oldřich Bartoš, bytem Dubicko
- Věra Vernerová, bytem p. Zábřeh
- Eva Surmová, bytem Šumperk
Náhradníci členů komise :
- Jaroslav Dvořák, bytem Dubicko
- Josef Sobotík, bytem Dubicko
č. 08-149-2019 – 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 „Obec Dubicko-oprava střechy Základní školy 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
- Věra Vernerová, bytem p. Zábřeh
- Jaroslav Dvořák, bytem Dubicko
č. 08-150-2019 – 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 malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti v Dubicku – stavba 3“, ve složení :
- Oldřich Bartoš, bytem Dubicko
- Věra Vernerová, bytem p. Zábřeh
- Eva Surmová, bytem Šumperk
Náhradníci členů komise :
- Jaroslav Dvořák, bytem Dubicko
- Josef Sobotík, bytem Dubicko
č. 08-151-2019 – 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“, 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
- Věra Vernerová, bytem p. Zábřeh
- Jaroslav Dvořák, bytem Dubicko
č. 08-152-2019 - Rada obce schvaluje :
- Předložený návrh na řešení výběru žadatelů o přidělení stavebních pozemků pro výstavbu RD stavebního obvodu „Rozšíření Na Tvrzi II“ (6 stavebních pozemků).
- Stanovení prodejní ceny těchto stavebních pozemků v hodnotě 420,- Kč/m2 bez DPH (+
DPH 21%).
- K pozemku p.č. 376/16 zřídit věcné břemeno na podzemní vedení povrchové vody, kdy
cenu pozemku zatíženého věcným břemenem snížit o 5% z celkové ceny pozemku.
- Stanovení uliční čáry tohoto stavebního obvodu na 6m od hranice jednotlivých stavebních pozemků.
č. 08-153-2019 - Rada obce ukládá :
Připravit návrh na smluvní řešení vymahatelnosti práva obce Dubicko při prodeji stavebních pozemků v k.ú. Dubicko („Rozšíření Na Tvrzi II“ - 6 stavebních pozemků) v souladu s přijatými podmínkami.
Termín : 4.3.2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 08-154-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, ve věci aktualizace Územní studie větrné
elektrárny na území Olomouckého kraje, která řeší strategii umísťování větrných elektráren na příslušných plochách.
č. 08-155-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit písemné stanovisko MěÚ Zábřeh, jakým způsobem bude navržený koncept
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Zábřeh I. etapa, závazný pro Územní plán
obce Dubicko.
Termín : březen 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 08-156-2019 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o ukládání odpadu č. 338, uzavřené s EKO-UNIMED s.r.o.
Medlov, jehož předmětem je cena o odběru odpadů charakteru podobného komunálnímu
odpadu od podnikatelů působících v obci Dubicko.
č. 08-157-2019 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Babxbox pro odložené děti – STATIM, z.s. Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, o poskytnutí daru (poskytnutí dotace) na výměnu zřízení babyboxu v Přerově.
č. 08-158-2019 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/261129.
č. 08-159-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 13.2.2019, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 08-160-2019 - Rada obce schvaluje :
Zařadit fyzické osoby pana TB, trvale bytem Dubicko a paní ŠV, trvale bytem Lesnice,
do pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu v obci Dubicko.

č. 08-161-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Žádost fyzické osoby p. MŠ, bytem Dubicko, o zhotovení příjezdové cesty k rodinnému
domu č.p. 80 na ulici Družstevní, s realizací v roce 2019.
č. 08-162-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit návrh technického řešení opravy komunikace k nemovitosti č.p. 80 v ulici Družstevní, pro realizaci v roce 2019.
Termín : březen 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 08-163-2019 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Ing. Martiny Urbáškové, IČ 02659654, Bohuslavice 139, o zrušení
smlouvy o využití systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů, uzavřené s Obcí Dubicko dne 25.10.2017, dohodou ke dni podání žádosti tj. 11.2.2019.
č. 08-164-2019 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Marka Ráliše, IČ 70003441, Na Výsluní 322, 789 72 Dubicko, o možnost připojení původce odpadu k systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanoveného obcí Dubicko z provozovny „Hospůdka NA SOKOLOVNĚ“.
č. 08-165-2019 - Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu pana JH, bytem Hrabová.
č. 08-166-2019 - Rad obce ukládá :
Zajistit změnu užívání stavby nebytových prostor (izolace dětského lékaře) v objektu
zdravotní středisko na ulici 7. května 75, Dubicko, s využitím za účelem masérských a
kosmetických služeb.
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
Termín : březen 2019
č. 08-167-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Seznam podaných žádostí obce Dubicko o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2019.
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