Soupis usnesení z 16. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 10.6.2019
č. 16–318-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 16. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 10.6.2019.
č. 16–319-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 7.6.2019 v celkové výši
9.139,7 tis. Kč.
č. 16-320-2019 - Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny členu zastupitelstva obce Dubicko p. Josefu Sobotíkovi ve výši 10.000,Kč, za zpracování zápisu do kroniky obce Dubicko za rok 2014.
č. 16-321-2019 - Rada obce ukládá :
K předložené Dohodě o spolupráci mezi Obce Dubicko a SDH Dubicko, zajistit zde uvedenou Přílohu č.1 – seznam majetku zapůjčeného obcí Dubicko SDH Dubicko.
Termín : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 16-322-2019 - Rada obce ukládá :
Osobně projednat s nájemci obecních bytů, u kterých nájemné nedosahuje srovnatelné
nájemné obvyklé v daném místě a čase, o možnosti navýšení nájemného dohodou smluvních stran o 15-20%.
Termín : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 16-323-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 15. schůze Rady obce Dubicko ze dne 27.5.2019.
č. 16-324-2019 - Rada obce ukládá :
S projektantkou Ing. Janíčkovou projednat předložený návrh projektu „Dubickorevitalizace veřejného prostranství u střediska“ vypracovaného p. Slezákem a požadavky
rady obce. S výsledkem jednání seznámit radu obce dne 24.6.2019.
Termín : 24.6.2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 16-325-2019 - Rada obce schvaluje :
Z projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Dubicko“ vypustit realizaci stavby SO 04-Opravy MK k Pazderně a realizovat novou stavbu Oprava uličky kolem sokolovny a tenisových kurtů.
č. 16-326-2019 - Rada obce schvaluje :
Znění smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství v obci
Dubicko“, uzavřené mezi zhotovitelem M-SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Husova
1697, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA a
objednatelem Obec Dubicko, IČ 00302872, se sídlem Velká Strana 56, 789 72 Dubicko,
zastoupená starostou Mgr. Václavem Hamplem a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
č. 16-327-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit nacenění realizace stavby „Oprava uličky kolem sokolovny a tenisových kurtů,
které předložit radě obce k projednání.
Termín : 24.6.2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 16-328-2019 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku Ing. Svatopluka Schupplera, Starobranská 20, 787 01
Šumperk, na provádění investorsko-inženýrské činnosti na akce „Oprava MK Dubicko“,
v souladu s touto nabídkou uzavřít příslušnou smlouvu a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
č. 16-329-2019 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2019-07., ke dni 10.6.2019.

č. 16-330-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze sociální komise rady obce Dubicko ze dne 29.5.2019.
č. 16-331-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
3.6.2019.
č. 16-332-2019 - Rad obce schvaluje :
Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko,
přiznání dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2019 a znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko následovně :
a) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 20.000,- Kč
b) Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, ZO Dubická ve výši
14.100,- Kč
c) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 15.000,- Kč
d) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 25.900,- Kč
e) Fotbalový klub Dubicko ve výši 38.000,- Kč
č. 16-333-2019 - Rad obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na schválení přiznání
dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2019 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Dubicko ve výši 67.000,- Kč, na základě doručení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu
Rady obce Dubicko.
č. 16-334-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Ministerstva financí ČR o nepřiznání dotace obci Dubicko z programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí
na akci „Stavební úpravy budovy ZŠ Dubicko“ č. VPS-228/2019-00008.
č. 16-335-2019 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o
udělení souhlasu s čerpáním z fondu reprodukce majetku ve výši 34.779,- Kč na financování projektové dokumentaci ke stavebním úpravám k projektu IROP s názvem „Zkvalitnění výuky v ZŠ Dubicko (úprava učeben).
č. 16-336-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o vývoji
počtu dětí a žáků pro školní rok 2019/2020.
č. 16-337-2019 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o
udělení souhlasu se zapojením školy do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na partnera s finančním příspěvkem – výzva
30_19_009.
č. 16-338-2019 - Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, PhDr. Ivaně Křížkové ve stanovené výši.
č. 16-339-2019 - Rada obce schvaluje :
Znění příspěvků do čtvrtletníku „Dubický zpravodaj“ ročník 2019/II.
č. 16-340-2019 - Rada obce schvaluje :
Znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti vedení
inženýrské sítě dešťové kanalizace na nově vytvořeném pozemku p.č. 376/16 budoucích
povinných fyzických osob JZ a LT, ve prospěch budoucího oprávněného obce Dubicko.

č. 16-341-2019 - Rada obce schvaluje :
Pro potřebu obce Dubicko zakoupit traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 5 a valníkový
kontejner od dodavatele WTC Písečná s.r.o., IČ 28622928, Písečná 147, PSČ 78092, za
cenu do 450 tis. Kč, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2019.
č. 16-342-2019 - Rada obce ukládá :
Oslovit odbornou firmu, která dodává hrací prvky na dětská hřiště, na předložení nabídky
rozšíření dětského hřiště v prostoru před školní jídelnou Dubicko, dle předložené situace.
S výsledkem seznámit radu obce.
Termín : červenec 2019
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 16-343-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit výkaz výměr a cenovou kalkulaci na případnou realizaci úpravy prostor před nově
rekonstruovanou budovu hasičské zbrojnice v obci Dubicko. S výsledkem seznámit radu
obce.
O : Mgr. Václav Hampl, starosta
Termín : červenec 2019
č. 16-344-2019 - Rada obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska žadatelce fyzické osobě EK, Dubáicko, k provedení přípojky, napojení RD na inženýrské sítě (nový RD na pozemku p.č. 1956 k.ú. Dubicko), spočívající ve splnění stanovených podmínek.
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