- 9 Soupis usnesení ze 85. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 17.3.2014
č. 85 – 1592 - Rada obce schvaluje :
Program 85. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 17.3.2014.
č. 85 – 1593 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 14.3.2014.
č. 85 – 1594 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky a závazky obce Dubicko ke dni 28.2.2014, dle předloženého seznamu.
č. 85 – 1595 – Rada obce schvaluje :
Předložený seznam osob k osvobození od placení poplatků za 2. pololetí roku 2014.
č. 85 – 1596 – Rada obce schvaluje :
Poskytnutí předčasné úhrady zbývající části finanční půjčky ve výši 200.000,- Kč Fotbalovému clubu Dubicko na předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova ČR,
Realizace místní rozvojově strategie – projekt „Postupná revitalizace sportovního areálu a
zázemí fotbalového klubu“ .
č. 85 – 1597 – Rada obce schvaluje :
Odstoupení od smlouvy o poskytnutí příspěvku od poskytovatele Olomoucký kraj na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje na rok 2014.
č. 85 – 1598 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 84. schůze Rady obce Dubicko konané dne 3.3.2014.
č. 85 – 1599 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh znění Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úprava dopravní infrastruktury - revitalizace prostranství v Dubicku“.
č. 85 – 1600 – Rada obce schvaluje :
Návrh znění Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého
rozsahu „Úprava dopravní infrastruktury - revitalizace prostranství v Dubicku“.
č. 85 – 1601 – Rada obce jmenuje :
Komisi pro otevírání obálek s podanými nabídkami k veřejné zakázce malého rozsahu
„Úprava dopravní infrastruktury - revitalizace prostranství v Dubicku“, které se uskuteční
dne 9.4.2014 v 10,10 hod., ve složení p. Josef Sobotík - předseda, Ing. Lucie Vykrutová,
Ing. Josef Křížek, p. Oldřich Bartoš.
č. 85 – 1602 – Rada obce jmenuje :
Komisi pro hodnocení podaných nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Úprava dopravní infrastruktury - revitalizace prostranství v Dubicku“, která se uskuteční
dne 14.4.2014 v 16,30 hod. na Obecním úřadě Dubicko, ve složení p. Josef Sobotík předseda, Ing. Josef Křížek, Ing. Emil Vašíček, Ing. Milan Braný, p. Josef Šafář, Ing. Lucie Vykrutová, Ing. Luděk Cekr - autorský dozor, p. Petr Slezák – technický dozor investora, p. Oldřich Bartoš.
č. 85 – 1603 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
12.3.2014.

- 10 č. 85 – 1604 - 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
„A“ na rok 2014 následovně :
a) Fotbalový klub Dubicko ve výši 22.800,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 4.000,- Kč
c) TJ SOKOL Dubicko ve výši 44.100,- Kč
d) Česká zahrádkářský svaz Dubicko ve výši 4.800,- Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4.000,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 6.700,- Kč
g) Dubická včela, o.s. Dubicko ve výši 1.600,- Kč
č. 85 – 1605 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmene q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.
č. 85 – 1606 – Rada obce ukládá :
Předložit jmenný seznam dětí umístěných v Mateřské škole Dubicko v následujícím rozčlenění :
- jmenný seznam umístěných dětí s měsícem a rokem narození a trvalým bydlištěm
- předpoklad obsazení míst v MŠ v září 2014
- podané žádosti rodičů o umístění dětí v MŠ s měsícem a rokem narození dětí a místem
trvalého bydliště.
Termín : 31.3.2014
Odpovídá : Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ a MŠ
č. 85 – 1607 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci o zaslání závěrečné monitorovací zprávy k projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“ CZ.1.02/3.2.00/12.14791, která byla odeslána dne 11.3.2014 na Státní fond životního
prostředí ČR.
č. 85 – 1608 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou
v regionu Zábřeh na rok 2014, uzavřená mezi Obcí Dubicko a Městem Zábřeh.
č. 85 – 1609 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku p. Jana Vyjídáčka, Vyšehorky 5, Mohelnice, na pokácení
obecních stromů v částce 9.480,- Kč.
č. 85 – 1610 – Rada obce schvaluje :
Zakoupení 1 ks Odvlhčovače značky ZIBRO DD 108 za cenu 12.900,- Kč od společnosti
Procalor s.r.o. Liberec.
č. 85 – 1611 - Rada obce schvaluje :
V souladu s ustanovením čl. III písmene g) Sociálního fondu Obce Dubicko poskytnout
dar p. Věře Vernerové ve výši 2.000,- Kč při příležitosti jejího životního výročí 55 let věku, formou nepeněžitého plnění.
č. 85 – 1612 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z 23. jednání Rady Mikroregionu Zábřežsko, konaného dne 6.3.2014 na MěÚ Zábřeh.
č. 85 – 1613 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci ohledně nemožnosti získání dotace na zateplení veřejných budov bez výměny
zdroje vytápění u objektu Družstevní č.p. 159, Dubicko.

- 11 č. 85 – 1614 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z kontrolního dne stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“ ze dne
17.3.2014.
č. 85 – 1615 – Rada obce bere na vědomí :
Technickou zprávu akce „Podkrovní byt domu č.p. 159, ulice Družstevní, Dubicko“, vypracovanou společností DUMPRO.CZ s.r.o., provozovna Palonín 24, Loštice.
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