Soupis usnesení z 99. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 15.10.2018
č. 99 – 1842 - Rada obce schvaluje :
Program 99. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 15.10.2018.
č. 99 – 1843 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 15.10.2018 v celkové výši
5.801,1 tis. Kč.
č. 99 – 1844 – Rada obce ukládá :
Činit příslušné úkony k vymožení pohledávky obce Dubicko vůči dlužníkovi za pronájem
nebytových prostor objetu zdravotní středisko. O výsledku informovat radu obce.
Termín : průběžně
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 99 – 1845 - Rada obce schvaluje :
Na zasedání Zastupitelstva obce Dubicko v měsíci 12/2018 předložit k projednání a
schválení znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě pozemků „Nad Františkem“, dle přiloženého návrhu.
č. 99 – 1846 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 98. schůze Rady obce Dubicko ze dne 1.10.2018.
č. 99 – 1847 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 201813 na vypracování projektové dokumentace pro umístění stavby
na akci Cyklostezka do Hrabové v ceně 124.388,- Kč vč. DPH, uzavřenou mezi Obcí
Dubicko, jako objednavatelem a PROJEKCE s.r.o., se sídlem Jílová 2796/6, 78701 Šumperk, jako zhotovitelem.
č. 99 – 1848 – Rada obce ukládá :
Jednat s p. Slezákem, jednatelem společnosti PROJEKCE s.r.o. Šumperk, o možném řešení parkovacích míst v prostoru volné obecní plochy pod objektem zdravotní středisko.
O výsledku informovat radu obce.
Termín : listopad 2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 99 – 1849 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-14., ke dni 15.10.2018.
č. 99 – 1850 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci úpravy rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 31.4.2018 pro školy a školská
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
č. 99 – 1851 – Rada obce bere na vědomí :
Protokol o kontrole č. 757/18/893, provedené dne 11.10.2018 Okresní správou sociálního
zabezpečení Šumperk u zaměstnavatele Obec Dubicko.
č. 99 – 1852 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní škola a
mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace, v rozsahu 52 dětí pro školní rok
2018/2019.
č. 99 – 1853 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
PhDr. Křížkové o vyhlášení ředitelského volna a oznámení o přerušení provozu ve školní
jídelně, školní družině a v mateřské škole v době vánočních prázdnin.

č. 99 – 1854 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osobě PH, bytem Dubicko, o majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 1280/91 v k.ú. Dubicko, dle geometrického plánu č. 914-135/2018 ze dne
19.9.2018 a záměr obce vyvěsit na úřední desce obecního úřadu a předložit k projednání
a schválení na zasedání zastupitelstva obce v měsíci 12/2018.
č. 99 – 1855 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku POE1, in.č. 100242, 100250, 100267, 100482, 100556
v celkové pořizovací ceně 5.670,60 Kč.
č. 99 – 1856 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace schváleného vyřazeného obecního majetku ve
složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 99 – 1857 – Rada obce ukládá :
K vyřešení opravy sousoší sv. Trojice před dubickým kostelem Povýšení sv. Kříže zjistit
možnosti dotačních titulů na spolufinancování oprav z rozpočtu státu-kraje.
Termín : do příštího jednání rady
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 99 – 1858 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 13.9.2018, vypracovanou technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 99 – 1859 – Rada obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska obce Dubicko k projektové dokumentaci akce „Rozšíření
stavebního obvodu Na Tvrzi III“, za předpokladu doplnění projektové dokumentace o
opatření k zadržení povrchové vody v krajině (suchý poldr) a vytvoření prostoru pro
chodník a cyklostezku po celé délce kolem státní silnice II/315 ve směru do obce Dubicko.
č. 99 – 1860 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení fyzické osoby p. LV, bytem Dubicko, s připomínkou k situaci množících se
krádeží v prostorách místního hřbitova.
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