Soupis usnesení z 23. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 30.9.2019
č. 23–454-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 23. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 30.9.2019.
č. 23–455-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.9.2019 v celkové výši
11.281,7 tis. Kč.
č. 23-456-2019 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku nabídka Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vikýřovice na zpracování žádosti o dotaci v ceně 15.000,- Kč dětská hřiště Dubicko (dotace
MMR) a 20.000,- Kč multifunkční hřiště (dotace MŠMT).
č. 23-457-2019 - Rada obce ukládá :
Zajistit zveřejnění na webových stránkách obce záměr na odprodej dopravních prostředků
Zetor 7711 SU 74-31 a přívěs MV 2-028 SU 96-13 v celkové ceně 100.000,- Kč vč.
DPH, s termínem podání nabídky do 31.10.2019.
Termín : ihned
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 23-458-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 22. schůze Rady obce Dubicko ze dne 16.9.2019.
č. 23-459-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Dubicko, který bude předložen k projednání a schválení na jednání Zastupitelstva obce Dubicko dne 16.10.2019.
č. 23-460-2019 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2019-13., ke dni 30.9.2019.
č. 23-461-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze sociální komise rady obce Dubicko ze dne 25.9.2019.
č. 23-462-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Přípis Bc. Pavla Šoltyse, DiS., náměstka hejtmana Olomouckého kraje, ve věci informace
o národní putovní výstavě „Má vlast cestami proměn 2020/2021“.
č. 23-463-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory Obec Dubicko, provedené ve
dnech 12.9.-18.9.2019 Úřadem práce ČR – Krajská pobočky v Olomouci, na hospodaření
s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
č. 23-464 -2019 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit k projednání a schválení Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje,
uzavřeného mezi Obcí Dubicko, jako poskytovatelem a Olomouckým krajem, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
č. 23-465-2019 - 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 částečnou úhradu na pořízení pracovního obleku nebo obuvi nad rámec
povinného vybavení ve výši 1.500,- Kč.
č. 23-466-2019 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci o poskytnutí průtokové dotace KÚ Olomouckého kraje pro Základní školu a
mateřskou školu Dubicko, příspěvková organizace, na financování projektu „Pomozte rodičům s péčí o jejich děti II“ ve výši 650.108,67 Kč.

č. 23-467-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit návrh na rozpočtové opatření přijetí
neinvestiční dotace od MMR ve výši 500.000,- Kč na realizaci projektu „Oprava vstupu a
chodníku na hřbitově Dubicko“.
č. 23-468-2018 - Rada obce schvaluje :
Znění Smlouvy o poskytování služeb č. S2019031, uzavřenou s poskytovatelem 2K Consulting s.r.o. Olomouc, na poskytování služby tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů
„Nařízení GDPR“ v ceně 4.235,- Kč/ měsíc včetně DPH, na dobu neurčitou od 1.1.2020 a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 23-469-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit návrh znění Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace 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 201, ve výši 30.000,- Kč.
č. 23-470-2019 – Rada obce schvaluje :
Vyřazení obecního majetku DDHM Tiskárna LASER JET 10, in.č. 100023, pořízené dne
31.12.2006 za cenu 3.605,70 Kč.
č. 23-471-2019 - Rad obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace schváleného vyřazeného obecního majetku ve
složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš, p. Jaroslav Dvořák.
č. 23-472-2019 - Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit návrh na vyslovení souhlasu se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí Dubicko a členem zastupitelstva obce p. Sobotíkem
(smlouva o provedené práce) na rekonstrukci dřevěné sochy SOVA.
č. 23-473-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Návrh na řešení prostoru před zdravotním střediskem Dubicko, kde Ing. arch. Skoumal
navrhuje 25 parkovacích míst. Pokračovat dále v souladu s připomínkou vytěsnění stromoví z prostoru parkovacích míst.
č. 23-474-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o zahájeném řízení Obvodního báňského úřadu Ostrava, ve věci „Návrh na
změnu dobývacího prostoru Lesnice – Vitošov“ organizace Vápenka Vitošov s.r.o.
č. 23-475-2019 - Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu VK, trvale bytem Dubicko.
č. 23-476-2019 - Rada obce ukládá :
Projednat na DI PČR Šumperk možnost umístění dopravního zrcadla do prostoru křižovatky státní silnice II/315 a místní komunikace Benedova umístění dopravního zrcadla při
příjezdu od Bohuslavic a Hrabové. S výsledkem jednání seznámit radu obce.
Termín : 31.10.2019
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 23-477-2019 - Rada obce ukládá :
Jednat s budoucím vlastníkem fyzickou osobou MK o možnosti odprodeje – směny pozemku p.č. 1278/2 za účelem zachování uličky pro pěší. S výsledkem jednání seznámit
radu obce.
Termín : 31.12.2019
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
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