Soupis usnesení z 17. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 24.6.2019
č. 17–345-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 17. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 24.6.2019.
č. 17–346-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 21.6.2019 v celkové výši
11.426,0 tis. Kč.
č. 17–347-2019 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o nájmu nemovitostí (nebytových prostor) v objektu 7. května 75, 789 72 Dubicko, uzavřenou s pronajímatelem LZT, Dubicko, ke dni 1.7.2019.
č. 17-348-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 16. schůze Rady obce Dubicko ze dne 10.6.2019.
č. 17-349-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 201820 se zhotovitelem PROJEKCE
s.r.o. Šumperk, p. Petr Slezák, k vyúčtování skutečných vynaložených nákladů k projektu
„Dubicko-revitalizace veřejného prostranství u střediska“ z důvodu ukončení projektu.
Návrh předložit radě obce k projednání.
T : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 17-350-2019 - Rada obce schvaluje :
Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného
prostranství v obci Dubicko“, uzavřené mezi zhotovitelem M-SILNICE a.s., IČ
42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Davidem
Dardou, ředitelem OZ MORAVA a objednatelem Obec Dubicko, IČ 00302872, se sídlem
Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, zastoupená starostou Mgr. Václavem Hamplem a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
č. 17-351-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o doporučení a nedoporučení žádostí obce
Dubicko z programů MMR.
č. 17-352-2019 - Rada obce schvaluje :
Podání žádosti obce Dubicko o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2019 z dotačního programu „Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ na akci Ozvučení akcí v Dubicku, ve výši
35.000,- Kč.
č. 17-353-2019 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku společnosti Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., Vikýřovice, na zabezpečení výkonu zadavatelských činností na administraci veřejné zakázky „Oprava schodů a dlažeb hřbitova v Dubicku“ v cenové relaci 30.250,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy v souladu s předloženou cenovou nabídkou.
č. 17-354-2019 - Rada obce schvaluje :
Stanovené hodnotící kritéria k veřejné zakázce „Oprava schodů a dlažeb hřbitova
v Dubicku“ v poměru 90% cena díla – 5% záruka max. 72 měsíců – 5% realizace akce
v týdnech od podpisu smlouvy.
č. 17-355-2019 - Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 01/2019 ze dne 8.3.2019, uzavřený se zhotovitelem
projektu Alena Fridrichová, IČ 76046770, Zlín, na zhotovení PD akce „Víceúčelové
hřiště v obci Dubicko“ a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.

č. 17-356-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit cenovou nabídku na realizaci „Víceúčelové hřiště v obci Dubicko“ na části pozemku tenisových kurtů ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko, kdy hřiště by
mohlo mít rozměry 50x28 m.
T : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 17-357-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na projednání a
schválené žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko o dotaci z rozpočtu obce Dubicko
ve výši 200.000,- Kč, na dofinancování akce „Výměna krytiny na sokolovně Dubicko“.
č. 17-358-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Podanou žádost Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce
Dubicko ve výši 400.000,- Kč na dobu 3 (tří) let, na postavení nové opěrné zdi a
oplocení.
č. 17-359-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 14.6.2019, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 17-360-2019 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. PB, Dubicko, o povolení úpravy části chodníku před domem č.p. 193,
výstavby vjezdu a úpravy obrubníků před prostorem zahrady, dle přiloženého náčrtu, za
předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
č. 17-361-2019 - Rada obce ukládá :
Prověřit způsob provedení a realizace vjezdu do nemovitosti č.p. 284 na pozemku p.č.
350, ve vlastnictví BK, s ohledem na uložené podzemní sítě.
T : 8.7. 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 17-362-2019 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce XI.
ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 27.7.2019 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. 17-363-2019 - Rada obce vyslovuje :
Poděkování pracovnici Obce Dubicko paní Radce Linhartové za dovršení významného
počtu 30 bezpříspěvkových odběrů krve a v této souvislosti poskytnout z rozpočtu obce
Dubicko věcný dar v hodnotě 3.000,- Kč.
č. 17-364-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit cenovou nabídku na provedené nátěru podbití střechy ZŠ Dubicku v souvislosti
s realizací opravy této střechy.
T : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 17-365-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o přípravě zajištění akce „Obecní veselice“, která se v obci uskuteční dne
24.8.2019.

Josef S o b o t í k
místostarosta
v.r.

Mgr. Václav H a m p l
starosta
v.r.

