- 9 Soupis usnesení z 93. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 9.7.2018

č. 93 – 1747 - Rada obce schvaluje :
Program 93. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 9.7.2018.
č. 93 – 1748 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 9.7.2018 v celkové výši
5.578,9 tis. Kč.
č. 93 – 1749 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o vymáhání pohledávky obce Dubicko proti žalované nájemkyni nebytových
prostor v objektu zdravotní středisko, které jsou vymáhány podáním žaloby Okresnímu
soudu v Šumperku.
č. 93 – 1750 – Rada obce ukládá :
Jednat o možnosti výkupu celého pozemku p.č. 1278/2 lesní pozemek o výměře 293 m2
od společnosti EKO SILVA CCCX s.r.o. Ostrava a zjistit cenový požadavek vlastníka
pozemku.
Termín : červenec 2018
Odpovídá : Oldřich Bartoš, tajemník úřadu
č. 93 – 1751 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 92. schůze Rady obce Dubicko ze dne 25.6.2018.
č. 93 – 1752 – Rada obce ukládá :
Projednat se zhotovitelem pracovní studie řešení stavby Cyklostezka Dubicko - Hrabová,
PROJEKCE s.r.o. Jílová 2769/6, Šumperk, kdy místo přejezdu stání silnice (přejezd pro
cyklisty) raději řešit na pravou stranu ve směru od obce Hrabová, s možností zbudování
opěrné zdi u přilehlých nemovitostí. O výsledku jednání seznámit radu obce.
Termín : červenec 2018
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 93 – 1753 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-8., ke dni 9.7.2018.
č. 93 – 1754 – Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejného pohřebiště obce Dubicko.
č. 93 – 1755 – Rada obce bere na vědomí :
Příští řádná zasedání Rady obce Dubicku se uskuteční ve dnech 30.7.2018; 20.8.2018
v 16,00 hod. na Obecním úřadě Dubicko.
č. 93 – 1756 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako vypůjčitel a MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hanušovice, jako půjčitel, k bezplatnému užívání 3 ks velkoobjemových kontejnerů na BRKO (21 m3), 2 ks velkoobjemových kontejnerů na sklo (10 m3) a 2 ks velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad (10 m3) na dobu určitou do 31.12.2023.
č. 93 – 1757 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/26112, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Českou poštou, s.p. s ohledem na ochranu osobních údajů
(GDPR).
č. 93 – 1758 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce Dubicko na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 159 ulice Družstevní (I. nadzemní podlaží).

- 10 č. 93 – 1759 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována občanům za prodej plodů z obecních stromů (švestky u komunikace Rybník -„Pazderna“ a „Na potoce“) v ceně 80,- Kč/ks stromu a (hrušně u komunikace Družstevní „Nad hřištěm“) v ceně 50,- Kč/ks stromu, vč. DPH.
č. 93 – 1760 – Rada obce bere na vědomí :
Přípis Ministerstva životního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy, Olomouc, ve
věci odpovědi na žádost obce Dubicko o účastnictví v procesu EIA k záměru „Rozšíření
DP a pokračování těžby v lomu Vitošov“.
č. 93 – 1761 – Rada obce bere na vědomí :
Závěr záznamem z konzultace návrhu památného stromu rostoucího na pozemku p.č. 140
k.ú. Dubicko (vlastnictví TJ Sokol Dubicko) jerlín japonský s obvodem kmene 326 cm se
závěrem, že se jedná se o hodnotný solitérní strom významný vzrůstem a vazbou na lokální historii obce.
č. 93 – 1762 – Rada obce ukládá :
Ve spolupráci s provozovatelem obecního vodovodu a kanalizace N-systémy s.r.o. Dubicko, řešit tvorbu prostředků na obnovu VaK obce Dubicko. S výsledkem pravidelně seznamovat radu obce.
Termín : průběžně
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 93 – 1763 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh programu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky, které se
v obci Dubicko uskuteční ve dnech 15.9. a 16.9.2018.
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