Soupis usnesení z 18. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 8.7.2019
č. 18–366-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 18. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 8.7.2019.
č. 18–367-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.7.2019 v celkové výši
12.623,2 tis. Kč.
č. 18–368-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit zaslání výzvy nájemkyni nebytových prostor v objektu zdravotní středisko Dubicko na úhradu dalších vzniklých nedoplatků vůči obci Dubicko.
T : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 18–369-2019 - Rada obce schvaluje :
Dohodu o spolupráci, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dubicko, včetně Přílohy č.1, která je nedílnou součástí této dohody.
č. 18–370-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Náboženské obci Církve československé husitské
v Dubicku na investiční akci „Rekonstrukce kostela Náboženské obce Církve československé husitské v Dubicku – smuteční obřadní síň“, ve výši 305.000,- Kč.
č. 18–371-2019 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku Ing. arch. Vít Janků ARCHECO Šumperk, na vyhotovení
studie „Úprava veřejného prostranství na poz. p.č. 1993 a okolí pro parking“ v ceně
32.670,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
č. 18-372-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 17. schůze Rady obce Dubicko ze dne 24.6.2019.
č. 18-373-2019 – 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 „Oprava schodů a dlažeb hřbitova
v Dubicku“, ve složení :
- Mgr. Václav Hampl, bytem Dubicko; - Oldřich Bartoš, bytem Dubicko; Ing. Eva Surmová, bytem Šumperk
Náhradníci členů komise :
- Věra Vernerová, bytem Hrabová; - Josef Sobotík, bytem Dubicko
č. 18-374-2019 – 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 „Oprava schodů a dlažeb hřbitova v Dubicku“, 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 Hrabová; - Jaroslav Dvořák,
bytem Dubicko.
č. 18-375-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Návrh řešení odpadového hospodářství obce Dubicko, předloženého členem zastupitelstva obce p. Škrabalem, které budou předloženy k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.

č. 18-376-2019 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2019-08., ke dni 8.7.2019.
č. 18-377-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení návrh
znění Směrnice č. 01/2019 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Dubicko.
č.18-378-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Příští řádná zasedání Rady obce Dubicku se uskuteční ve dnech 22.7.2019; 12.8.2019 a
2.9.2019 v 16,00 hod. na Obecním úřadě Dubicko.
č. 18-379-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání a schválení návrh
záměru obce na převod nemovitého majetku - budoucí výkup částí pozemků pro stavbu
„Cyklostezka Dubicko – Hrabová“.
č. 18-380-2019 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. 1295114285, uzavřenou
se společností ČEZ ESCO, a.s., Praha, Dlouhá 1444/2, na období do 31.12.2021 a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
č. 18-381-2019 - Rada obce doporučuje :
Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, přistoupit na nabídku
společnosti ČEZ ESCO, a.s., Praha, Dlouhá 1444/2 a uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. 1295114282 na období do 31.12.2021.
č. 18-382-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na projednání a
schválení žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu obce Dubicko ve výši 500.000,- Kč, na dobu 5 (pět) let, na opravu
poničené opěrné zdi a oplocení.
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