- 10 Soupis usnesení z 50. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 17.10.2016
č. 50 – 875 - Rada obce schvaluje :
Program 50. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 17.10.2016.
č. 50 – 876 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 14.10.2016 v celkové výši
10.897,1 tis. Kč.
č. 50 – 877 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky obce Dubicko ke dni 30.9.2016, dle předloženého seznamu.
č. 50 – 878 – Rada obce schvaluje :
Prominutí prostého nájemného za měsíc srpen 2016 za pronájem obecních prostor
v objektu Dům služeb, Družstevní č.p. 159, Dubicko, u nájemce nebytových prostor p.
Marie Horčičkové, IČ 01226053, Nová ulice 151, 789 72 Dubicko.
č. 50 – 879 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 49. schůze Rady obce Dubicko ze dne 3.10.2016.
č. 50 – 880 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis z jednání sociální komise Rady obce Dubicko ze dne 26.9.2016.
č. 50 – 881 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
12.10.2016.
č. 50 – 882 - 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 2016 následovně :
a) Český zahrádkářský svaz Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 2.500,- Kč
b) Dubická včela – Zdobení perníku ke dni matek v MŠ Dubicko – ve výši 500,- Kč
c) Dubická včela – Předvánoční zdobení perníků v MŠ - ve výši 1.000,- Kč
d) Kamila Suchá – Mikulášská besídka – ve výši 4.000,- Kč
e) Sbor dobrovolných hasičů – Dětský den pro MŠ Dubicko – ve výši 1.700,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů – Dětský den – stavění Máje – ve výši 3.000,- Kč
g) Sbor dobrovolných hasičů – Memoriál Břetislav Sládka – ve výši 6.200,- Kč
h) Sbor dobrovolných hasičů – Drakiáda – ve výši 3.700,- Kč
i) SROD Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 6.000,- Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Míčový a raketový víceboj dvojic - ve výši 750,- Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mládeže - ve výši 1.500,- Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Dubiáda – ve výši 3.600,- Kč
m) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub – ve výši 1.200,- Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise – ve výši 1.000,- Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic – ve výši 1.000,- Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu mužů - ve výši 750,- Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu žen a dětí do 15 let - ve výši 1.200,- Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise žáků – ve výši 1.000,- Kč
s) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 1.250,- Kč
t) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale neregistr. – ve výši 1.250,- Kč
u) PRADUB z.s. – Probouzení přírody – ve výši 1.000,- Kč
v) PRADUB z.s. – Pohádkový les – ve výši 1.500,- Kč
w) PRADUB z.s. – Mladý cyklista – jízda zručnosti – ve výši 3.200,- Kč
x) PRADUB z.s. – Bramboriáda – odpoledne dětí a rodičů – ve výši 600,- Kč
y) PRADUB z.s. – Uspávání přírody – ve výši 1.000,- Kč
z) PRADUB z.s. – Vánoční dílny – ve výši 3.500,- Kč

- 11 aa)
bb)
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dd)
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PRADUB z.s. – Mikuláš ve škole – ve výši 1.200,- Kč
Fotbalový club Dubicko - Turnaj mládeže ve fotbale - ve výši 6.500,- Kč
AVZO Dubicko – Střelecká soutěž pro děti a rodiče – ve výši 2.500,- Kč
AVZO Dubicko – Střelecká soutěž pro děti – ve výši 1.700,- Kč
AVZO Dubicko – Střelecká soutěž pro děti ze vzduchovky – ve výši 2.500,- Kč
AVZO Dubicko –Vánoční střelecká soutěž pro děti z malorážky – ve výši 2.500,- Kč

č. 50 – 883 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, provedené dne 13.10.2016 u Obce Dubicko
pracovníky VZP ČR se závěrem bez nedostatků.
č. 50 – 884 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, sportu a kultury, o
úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 10.8.2016 pro Základní školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci.
č. 50 – 885 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
změně v obsazení funkce vedoucí školní jídelny této příspěvkové organizace od 1.1.2017.
č. 50 – 886 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na pořízení pracovního obleku nebo obuvi ve výši 1.500,- Kč.
č. 50 – 887 – Rada obce bere na vědomí :
Oznámení MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí, o zahájení vodoprávního řízení o
vypouštění odpadních vod z ČOV Dubicko do vod povrchových, a to na dobu realizace
výměny systému aerace a zkušebního provozu.
č. 50 – 888 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku dle předloženého návrhu (hřbitovní zeď), který vyvěsit na úřední desce obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
č. 50 – 889 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku dle předloženého návrhu (rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II), který vyvěsit na úřední desce obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
č. 50 – 890 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o nájmu části obecního pozemku p.č. 1232/6 zahrada o výměře 140 m2, uzavřenou s fyzickou osobou, dle předloženého návrhu.
č. 50 – 891 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o jednání s majitelem pozemků v k.ú. Dubicko JUDr. Jánským o
možnosti odprodeje pozemků zahrnutých v územním plánu obce Dubicko.
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