Soupis usnesení ze 81. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 20.1.2014
č. 81 – 1510 - Rada obce schvaluje :
Program 81. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 20.1.2014.
č. 81 – 1511 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 17.1.2014.
č. 81 – 1512 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 80. schůze Rady obce Dubicko konané dne 6.1.2014.
č. 81 – 1513 – Rada obce schvaluje :
Na základě hodnocení předložených cenových nabídek na Provedení výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Úprava dopravní infrastruktury-revitalizace veřejných prostranství
v Dubicku“, akci přidělit Osigneo s.r.o., Vikýřovice, IČ 27761746.
č. 81 – 1514 – Rada obce schvaluje :
Na základě hodnocení předložených cenových nabídek na Technický dozor investora
stavby „Úprava dopravní infrastruktury-revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“,
akci přidělit PROJEKCE s.r.o., Šumperk, IČ 25905449.
č. 81 – 1515 – Rada obce schvaluje :
Na základě hodnocení předložených cenových nabídek na Autorský dozor stavby „Úprava dopravní infrastruktury-revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“, akci přidělit
Cekr CZ s.r.o., Šumperk, IČ 27821251.
č. 81 – 1516 – Rada obce schvaluje :
Na základě hodnocení předložených cenových nabídek na Koordinátor bezpečnosti práce
na staveništi stavby „Úprava dopravní infrastruktury-revitalizace veřejných prostranství
v Dubicku“, akci přidělit Arrano Group s.r.o., Olomouc, IČ 26792303.
č. 81 – 1517 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
Mgr. Věra Brané o vzdání se místa ředitelky této příspěvkové organizace ke dni
31.7.2014.
č. 81 – 1518 – Rada obce ukládá :
Připravit podklady pro vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky Základní
školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace.
Termín : 3.2.2014
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 81 – 1519 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
zápisu žáků do 1. ročníku této školy, který se bude konat dne 29.1.2014.
č. 81 – 1520 – Rada obce ukládá :
Zajistit demografii dětí ročníků narození 2010-2013 s ohledem na počty dětí pro přijetí do
mateřské školy v Dubicku.
Termín : 3.2.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 81 – 1521 – Rada obce bere na vědomí :
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

č. 81 – 1522 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z kontrolního dne stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“ za dne
16.1.2014.
č. 81 – 1523 – Rada obce ukládá :
Zajistit vypracování Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Dům služeb - malometrážní byty č.
10/2013, uzavřené se zhotovitelem LAJDORF s.r.o. v souladu s předloženým návrhem.
Termín : 3.2.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 81 – 1524 – Rada obce schvaluje :
V roce 2014 realizovat opravu podkrovního bytu v objektu Dům služeb, Družstevní č.p.
159, spočívající ve výměně oken, zateplení, výměně topného systému a nového napojení
přívodu vody.
č. 81 – 1525 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, dle předloženého návrhu.
č. 81 – 1526 - Rad obce schvaluje :
Prozatímně nevyhovět žádosti MV, 78972 Dubicko, o odkup části pozemku p.č. 332/5,
který je v bezprostřední blízkosti jeho pozemku, z důvodu řešení přístupové komunikace
nového stavebního obvodu „Na Tvrzi II“.
č. 81 – 1527 – Rada obce ukládá :
Připravit návrhy smlouvy o budoucí smlouvě na odkup pozemků p.č. 375/1, 375/2, 376/3,
376/4 a 348/2 v k.ú. Dubicko, na dořešení stavebního obvodu „Na Tvrzi II“.
Termín : 28.2.2014
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 81 – 1528 - Rad obce bere na vědomí :
Předávací protokol projektové dokumentace díla „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku, průtah silnic II/315 a III/31541 STAVBNA 4“ ze dne 7.1.2014.
č. 81 – 1529 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele L
S a OK, bytem Zvole.
č. 81 – 1530 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis o otevírání pokladniček „Tříkrálové sbírky 2014“ ze dne 13.1.2014.
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