Soupis usnesení z 92. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 25.6.2018
č. 92 – 1719 - Rada obce schvaluje :
Program 92. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 25.6.2018.
č. 92 – 1720 - Rada obce bere na vědomí :
Výsledek jednání k podnětu občana obce k řešení sběrného místa odpadů na ulici Na Pekle.
č. 92 – 1721 – Rada obce ukládá :
Zaměstnanci obce zajisti pravidelný úklid prostor sběrného místa odpadů na ulici Na
Pekle, kdy uložený odpad mimo kontejnery svážet minimálně 2x týdně a komunální
odpad vyvážet na skládku pravidelně každé pondělí v týdnu.
Termín : trvale
Odpovídá : Oldřich Bartoš, tajemník
č. 92 – 1722 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 25.6.2018 v celkové výši
5.925,7 tis. Kč.
č. 92 – 1723 - Rada obce bere na vědomí :
Předložené podklady pro vyúčtování provizí za období květen 2018 za provozovnu Pošta
Partner 78972 Dubicko.
č. 92 – 1724 - Rada obce schvaluje :
Cenovou nabídku na realizaci akce „Oprava místní komunikace – II. etapa ulice U Hájovny v Dubicku“ v částce 781.466,40 Kč vč. DPH, od dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, se sídlem Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc, znění smlouvy o dílo a
pověřuje starostu obce Mgr. Hampla podpisem příslušné smlouvy o dílo.
č. 92 – 1725 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 09_Voda ke smlouvě o provozování a údržbě vodárenských zařízení číslo
2/2006V ze dne 5.10.2006 s provozovatelem N-systémy s.r.o., Benedova 18, 789 72 Dubicko.
č. 92 – 1726 – Rada obce ukládá :
Pro jednání rady obce připravit podklady o odpadovém hospodářství s rozčleněním
komunálního odpadu č. 200301 na odpady uložené na skládku a odpady možné
likvidovat spalováním v akreditované spalovně.
Termín : 9.7.2018
Odpovídá : Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 92 – 1727 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 91. schůze Rady obce Dubicko ze dne 11.6.2018.
č. 92 – 1728 – Rada obce schvaluje :
Předložený upravený návrh pracovní studie řešení stavby Cyklostezka Dubicko - Hrabová, kdy místo přejezdu pro cyklisty situovat až za objekt ZŠ na místní komunikaci.
č. 92 – 1729 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 201804 se zhotovitelem PROJEKCE s.r.o. Jílová 2769/6, Šumperk, na
vypracování studie možnosti vedení trasy cyklostezky z obce Dubicko do obce Hrabová
v ceně 28.000,- Kč bez DPH.
č. 92 – 1730 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-7., ke dni 25.6.2018.
č. 92 – 1731 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, ve věci přípravy jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2018/2019.

č. 92 – 1732 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
výsledku kontroly podle § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě – provedené dne 13.6.2018 ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
– bez zjištění žádných nedostatků.
č. 92 – 1733 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
PhDr. Křížkové, o vyrozumění doporučení projektu k podpoře z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) a výsledku výběrového procesu, kdy byl projekt s názvem „Pomozte rodičům s péčí o jejich děti II“ doporučen k podpoře.
č. 92 – 1734 – Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, PhDr. Ivaně Křížkové v předložené výši.
č. 92 – 1735 – Rada obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Rady obce Dubicku se uskuteční dne 9.7.2018 v 16,00 hod. na
Obecním úřadě Dubicko.
č. 92 – 1736 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8013650-VB/001 uzavřené
mezi Obcí Dubicko, jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, DěčínPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, jako oprávněnou, služebnost spočívající ve zřízení distribuční soustavy – Dubicko-Na Tvrzi, 4 RD-nové NNk - na pozemcích p.č.
346/3, 376/11, 1646/4 v k.ú. Dubicko.
č. 92 – 1737 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osobě JB, Bílá Lhota, o pronájem nebo prodej pozemku p.č.
1818/18 vodní plocha a případně pozemku p.č. 1818/28 ostatní plocha – zeleň (biocentrum Hosena) v k.ú. Dubicko.
č. 92 – 1738 – Rada obce bere na vědomí :
Žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Dubicko o pomoc při údržbě pronajatého
obecního pozemku p.č. 1232/4 o výměře 468 m2, kdy tato problematika bude dále řešena.
č. 92 – 1739 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti fyzickým osobám LJ K, Dubicko, o odkup části obecního pozemku p.č.
330/2 ostatní plocha (prostor za hřbitovem).
č. 92 – 1740 – Rada obce schvaluje :
Zpracovatelskou smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Osigeno veřejné zakázky a
dotace s.r.o., IČ 05931614, Vikýřovice, v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(GDPR), na základě Licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje
k administraci veřejných zakázek CENT, ze dne 19.2.2018.
č. 92 – 1741 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 14.6.2018, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 92 – 1742 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání ve věci Dubický potok – projednání možného financování navržených
opatření ze SFŽP, případně z jiného dotačního zdroje MŽP, které se uskutečnilo dne
13.6.2018 za účasti zástupců Povodí Moravy, s.p., AOPK ČR a Obce Dubicko.
č. 92 – 1743 – Rada obce schvaluje :
Podání žádosti na MV GŘ HZS ČR „Výzva o účelovou investiční dotaci v rámci programu Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ na akci „Požární zbrojnice Dubicko – rekonstrukce“ při celkových nákladech 2,985.265,- Kč s podílem obce Dubicko
ve výši 1,492.633,- Kč.

č. 92 – 1744 – Rada obce schvaluje :
Předložený grafický návrh informační cedule „monitorování obce kamerovým systémem
a zákazu podomního prodeje“, kdy tyto cedule budou umístěny na sloupech ve vlastnictví
obce v počtu 3 ks.
č. 92 – 1745 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce X.
ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 28.7.2018 v prostoru biocentra Hosena s povolením vjezdu požárním vozidlům a vozidlům organizátorů, kdy po
dobu konání akce lze do prostoru biocentra Hosena vjet vozidly za závoru k biocentru
(mimo cyklostezku Dubicko-Bohuslavice).
č. 92 – 1746 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu RL, bytem Dubicko.
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