- 8 Soupis usnesení z 87. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 16.4.2018

č. 87 – 1611 - Rada obce schvaluje :
Program 87. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 16.4.2018.
č. 87 – 1612 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 13.4.2018 v celkové výši
6.274,4 tis. Kč.
č. 87 – 1613 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky obce Dubicko ke dni 31.3.2018, dle předloženého seznamu.
č. 87 – 1614 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 86. schůze Rady obce Dubicko ze dne 4.4.2018.
č. 87 – 1615 - Rada obce schvaluje :
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na realizaci akce „Oprava střechy domu č.p. 159
v Dubicku“, kdy tuto akci přidělit zhotoviteli FRANKIE spol. s.r.o., Na Křtaltě 1997/37a,
789 01 Zábřeh – v ceně 369.066,- Kč bez DPH.
č. 87 – 1616 – Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení příslušné smlouvy o dílo na realizace akce „Oprava střechy domu č.p.
159 v Dubicku“ se zhotovitelem FRANKIE spol. s.r.o., Na Křtaltě 1997/37a, 789 01
Zábřeh – v ceně 369.066,- Kč bez DPH a objednatelem Obec Dubicko, kterou předložit
k projednání na příštím zasedání rady obce.
Termín : 30.4.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 87 – 1617 – Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení příslušné smlouvy na TDI na realizace akce „Oprava střechy domu č.p.
159 v Dubicku“ s dodavatelem Ing. PK Zábřeh a objednatelem Obec Dubicko, kterou
předložit k projednání na příštím zasedání rady obce.
Termín : 30.4.2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 87 – 1618 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení Ministerstva financí ČR o nevyhovění žádosti Obce Dubicko na akci „Obec
Dubicko – oprava střechy a výměna svítidel ve vnitřních prostorách ZŠ“, kdy žádost nevyhověla věcným cílům podprogramu 298 213.
č. 87 – 1619 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci rozpisu „přímých“ neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok 2018 pro školy a
školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola
Dubicko, příspěvková organizace.
č. 87 – 1620 - Rad obce schvaluje :
Znění dopisu adresovaného generálnímu řediteli Povodí Moravy s.p., Brno, ve věci
opravy Dubického potoka.
č. 87 – 1621 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osobě MU, o sponzorský dar obce Dubicko na akci „Pálení čarodějnic“ dne 28. příp. 29.4.2018.
č. 87 – 1622 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 12.4.2017, vypracovanou technologem ČOV panem RD, Vikýřovice.

- 9 č. 87 – 1623 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu TH, bytem Klopina.
č. 87 – 1624 – Rada obce ukládá :
Zajistit měření CO2 v jedné učebně ZŠ Dubicko od Zdravotnického ústavu Ostrava.
Termín : květen 2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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