- 8 Soupis usnesení z 98. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 1.10.2018
č. 98 – 1829 - Rada obce schvaluje :
Program 98. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 1.10.2018.
č. 98 – 1830 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 1.10.2018 v celkové výši
5.620,1 tis. Kč.
č. 98 – 1831 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku Zemědělství Havlíček s.r.o., Třeština 23, na dodávku služby provádění zimní údržby místních komunikací obce Dubicko v období od 1.11.2018 do
31.3.2019, dle předložené nabídky.
č. 98 – 1832 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis Sociální komise Rady obce Dubicko ze dne 26.9.2018.
č. 98 – 1833 – Rada obce schvaluje :
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 34.000,- Kč příjemci
Charita Zábřeh na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním zdravotních a sociálních služeb občanům obce Dubicko v roce 2018 a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 10/2018.
č. 98 – 1834 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 97. schůze Rady obce Dubicko ze dne 17.9.2018.
č. 98 – 1835 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2018-13., ke dni 1.10.2018.
č. 98 – 1836 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
1.10.2018.
č. 98 – 1837 - Rad obce schvaluje :
Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu
„B“ na rok 2018 následovně :
a) ČZS ZO Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 2.000,- Kč
b) Kamila Suchá – Mikulášská besídka – ve výši 4.000,- Kč
c) SDH Dubicko – Dětský den pro MŠ Dubicko – ve výši 2.000,- Kč
d) SDH Dubicko – Dětský den – stavění Máje – ve výši 1.000,- Kč
e) SDH Dubicko – Kácení Máje – ve výši 1.000,- Kč
f) SDH Dubicko – Memoriál Břetislav Sládka – ve výši 6.000,- Kč
g) SDH Dubicko - Drakiáda – ve výši 3.000,- Kč
h) SRO Dubicko – Rybářské závody pro dospělé – ve výši 2.500,- Kč
i) SRO Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 7.000,- Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mládeže - ve výši 5.000,- Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Pochod ke sv. Josefu – ve výši 3.000,- Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub – ve výši 1.250,- Kč
m) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise – ve výši 1.250,- Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic – ve výši 1.250,- Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu - ve výši 1.000,- Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže – ve výši 1.000,- Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 1.500,- Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale – ve výši 1.500,- Kč
s) PRADUB z.s. – Probouzení přírody – ve výši 1.200,- Kč
t) PRADUB z.s. – Putování za sluníčkem - ve výši 700,- Kč
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v) PRADUB z.s. – Malý cyklista – jízda zručnosti – ve výši 2.100,- Kč
w) PRADUB z.s. – Štrůdlování – společné odpoledne dětí a rodičů - ve výši 900,- Kč
x) PRADUB z.s. – Uspávání přírody – ve výši 1.200,- Kč
y) PRADUB z.s. – Vánoční dílny – ve výši 3.500,- Kč
z) PRADUB z.s. – Mikuláš ve škole – ve výši 2.800,- Kč
aa) FC Dubicko - Turnaj mládeže ve fotbale - ve výši 750,- Kč
č. 98 – 1838 – Rada obce schvaluje :
Dohodu o zrušení věcného břemene zřizování a provozování vedení, betonová podpěry
VN 22 kV, zřízeně k tíži pozemku p.č. 375/3 v k.ú. Dubicko, uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., jako oprávněnou.
č. 98 – 1839 – Rada obce schvaluje :
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 30.000,- Kč příjemci
Římskokatolické farnosti Dubicko na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem
komunitního domu pro seniory v Dubicku – částečnou náhradu nákladů mzdových prostředků spojených s úklidem společných prostor za 2. pololetí 2018 a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 11/2018.
č. 98 – 1840 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o rozhodnutí MV-GŘ HZS o vybrání žádosti obce Dubicko na rekonstrukci
požární zbrojnice v roce 2019 s přiznáním dotace ve výši 1,492.632 Kč.
č. 98 – 1841 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzické osoby MP, bytem Rohle a JV, bytem Kamenná.
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