- 8 Soupis usnesení z 24. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 14.10.2019
č. 24–478-2019 - Rada obce schvaluje :
Program 23. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 30.9.2019.
č. 24–479-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 11.10.2019 v celkové výši
11.075,6 tis. Kč.
č. 24-480-2019 - Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 23. schůze Rady obce Dubicko ze dne 30.9.2019.
č. 24-481-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
7.10.2019.
č. 24-482-2019 - 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 2019 následovně :
a) ČZS ZO Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 1.000,- Kč
b) fyzické osobě KS – Mikulášská besídka – ve výši 4.500,- Kč
c) SH ČMS - SDH Dubicko – Stavění Máje – ve výši 1.000,- Kč
d) SH ČMS - SDH Dubicko – Kácení Máje – ve výši 1.000,- Kč
e) SH ČMS - SDH Dubicko – Memoriál Břetislav Sládka – ve výši 2.000,- Kč
f) SH ČMS - SDH Dubicko – Drakiáda – ve výši 2.500,- Kč
g) SRO Dubicko – Rybářské závody pro dospělé – ve výši 1.000,- Kč
h) SRO Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 2.500,- Kč
i) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mladších žáků – ve výši 1.500,- Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj starších žáků – ve výši 1.500,- Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Pochod ke sv. Josefu – ve výši 1.000,- Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Dubiáda – ve výši 2.500,- Kč
m) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub – ve výši 1.000,- Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Spolu v pohybu – akce pro všechny – ve výši 2.000,- Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise – ve výši 1.000,- Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic – ve výši 1.000,- Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu – ve výši 2.000,- Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže – ve výši 2.500,- Kč
s) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 2.000,- Kč
t) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale – ve výši 2.000,- Kč
u) PRADUB z.s. – Probouzení přírody – ve výši 2.500,- Kč
v) PRADUB z.s. – Táto, mámo, jeď, já tě povedu – ve výši 2.500,- Kč
w) PRADUB z.s. – Uspávání přírody – ve výši 2.500,- Kč
x) PRADUB z.s. – Vánoční dílny – ve výši 2.500,- Kč
y) PRADUB z.s. – Mikuláš ve škole – ve výši 2.500,- Kč
z) AVZO Dubicko p.s. – Turnaj v lukostřelbě - ve výši 2.000,- Kč
č. 24-483-2019 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/02292/ODSH/DSM, jejímž účelem
je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice“,
uzavřenou s Olomouckým krajem.
č.24-484-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Rady obce Dubicku se uskuteční dne 4.11.2019 v 16,00 hod. na
Obecním úřadě Dubicko.

- 9 č. 24-485-2019 – Rada obce schvaluje :
Z příštího zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 16.10.2019, stáhnout z jednání záměr obce na převod nemovitého majetku pod č.j. OUDU 1003/2019,
z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků se stanovenou cenou.
č.24-486-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje o částečném vyhovění žádosti o poskytnutí
dotace ve výši 10.000,- Kč na akci „Ozvučení akcí v Dubicku“.
č. 24-487-2019 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku podnikající fyzické osoby MP, IČ 06704204, Hrabová ozvučení pro Dubicko v ceně 28.990,- Kč, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce na
rok 2019. Pověřuje starostu obce podpisem objednávky, případně smlouvy o dílo na realizaci akce „Ozvučení akcí v Dubicku“.
č. 24-488-2019 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV–12–8016388/VB/01, uzavřené
mezi Obcí Dubicko, jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, jako oprávněnou – na pozemcích p.č. 1961/1 a
1961/2 v k.ú. Dubicko.
č. 24-489-2018 - Rada obce schvaluje :
Znění Smlouvy o dílo na provozování ČOV Dubicko, uzavřenou se zhotovitelem společností AquariusD, v zastoupení Radomírem Dvořákem, Okružní 531, 788 13 Vikýřovice,
za cenu díla 4.764,- Kč/měsíc s platností od 1.1.2020 na dobu neurčitou a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 24-490-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 10.10.2019, vypracovanou technologem ČOV
panem RD, Vikýřovice.
č. 24-491-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o jednání ve věci „Návrh na změnu dobývacího prostoru Lesnice – Vitošov“
organizace Vápenka Vitošov s.r.o., kdy byly ve spolupráci s provozovatelem obecního
vodovodu Ing. Pecha odsouhlasena data měření hladiny podzemní vody na vrtu HV 303
Vitošov.
č. 24-492-2019 - Rada obce schvaluje :
Zařadit fyzickou osobu p. AV, trvale bytem Zvole, 789 01 Zábřeh, do pořadníku žadatelů
o přidělení obecního bytu v obci Dubicko.
č. 24-493-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Žádost občanů obce o přehodnocení rozhodnutí shromažďovat tříděný odpad v blízkosti
rodinných domů č.p. 105 a č.p. 123, kdy podnět bude součástí rozhodování o umístění
kontejnerových zvonů v obci Dubicko.
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