Soupis usnesení ze 43. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 29.6.2020
č. 43–790-2020 - Rada obce schvaluje :
Program 43. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 29.6.2020.
č. 43–791-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 29.6.2020 v celkové výši
9.047,1 tis. Kč.
č. 43–792-2020 - Rada obce schvaluje :
Návrh na úhradu nákladů spojených se zhotovením geometrického plánu pro směnu částí
pozemků mezi obcí Dubicko a fyzickou osobou p. M v poměru 50:50.
č. 43-793-2020 - Rada obce ukládá :
Zajistit vytýčení kabelu podzemního vedení NN od vodovodní šachty kolem pozemku
p.č. 1280/50 a projednat s geodetem Ing. Kaňkou. Informovat radu obce na příštím zasedání.
Termín : 20.7.2020
Odpovídá : p. Josef Sobotík, místostarosta obce
č. 43–794-2020 - Rada obce schvaluje :
Do návrhu rozpočtu obce Dubicko na rok 2021 zapracovat náklady spojené s řešením sanace vlhkého zdiva budovy obecního úřadu Velká Strana 56, Dubicko.
č. 43-795-2020 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2020-6., ke dni 29.6.2020.
č. 43-796-2020 - Rada obce ukládá :
Zajistit příslušnou smlouvu na aktualizaci strategického rozvojového dokumentu naší obce „Rozvojová strategie obce Dubicko, Strategický plán obce Dubicko“ od zhotovitele
MAS Horní Pomoraví o.p.s., který předložit radě obce k projednání.
Termín : 20.7.2020
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 43-797-2020 - Rad obce ukládá :
Zajistit poptávku na realizaci akce „Oprava VO a chodníku v obci Dubicko“, jejíž součástí jsou objekty SO 01 Chodníky, SO 02 Veřejné osvětlení a SO 03 Místní rozhlas od 5
možných dodavatelů stavby. Předložit radě obce k projednání.
Termín : 20.7.2020
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 43-798-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o vývoji
počtu dětí a žáků pro školní rok 2020/2021.
č. 43-799-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o
ukončení veřejnosprávní kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje, provedené dne
15.-18.6.2020 na čerpání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, se závěrem kontrola neshledala žádné pochybení.
č. 43-800-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o
přerušení provozu v základní škole a mateřské škole a ve školní jídelně během hlavních
prázdnin.
č. 43-801-2020 - Rada obce schvaluje :
Přiznání odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, PhDr. Ivaně Křížkové v předložené výši.
č.43-802-2019 - Rada obce bere na vědomí :
Příští řádná zasedání Rady obce Dubicku se uskuteční ve dnech 20.7.2020; 12.8.2020 a
12.8.2020 v 16,00 hod. na Obecním úřadě Dubicko.

č. 43-803-2020 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o nakládání s odpadem v obci, uzavřenou s dodavatelem EKO Servis Zábřeh,
s.r.o., IČ 25896903, se sídlem Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh a Obcí Dubicko, jako objednavatelem.
č. 43-804-2020 - Rada obce schvaluje :
Znění Smlouvy příkazní č. 07/PS/2020 uzavřenou s příkazníkem Ing. Iva Stryková, Nemile, na výkon technického dozoru investora při realizaci projektu „Rekonstrukce osvětlení a střechy na ZŠ Dubicko“, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 43-805-2020 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o obstarání služeb na zajištění provozování hazardních her, uzavřenou se SAZKA a.s., IČ 26493993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 a Obcí Dubicko
(Pošta Partner).
č. 43-806-2020 - Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov, o finanční dar z rozpočtu obce.
č. 43-807-2020 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osobě MV, bytem Dubicko, o osvobození od poplatku PDO za
svého bratra MV, trvale bytem tamtéž, který se na adrese svého trvalého bydliště celoročně nezdržuje.
č. 43-808-2020 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osobě DK, bytem Dubicko, o osvobození od poplatku PDO za
svého syna TK, trvale bytem tamtéž, který se na adrese svého trvalého bydliště celoročně
nezdržuje.
č. 43-809-2020 - Rada obce schvaluje :
V souvislosti se splněním podmínky stanovené ve smlouvě o uznání závazku a smlouvy o
složení jistoty ze dne 19.6.2019, uzavřené s fyzickou osobou MK, bytem Dubicko a TK,
bytem Postřelmov, spočívající v zahájení výstavby rodinného domu na pozemku p.č.
376/13 v k.ú. Dubicko, navrácení složené úročené jistoty ve výši 50.500,- Kč.
č. 43-810-2020 - Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti nájemkyně obecního bytu RG, Dubicko, na snížení nájemného za sklepní prostor, kdy nájemné za pronájem sklepních prostor snížit o ½ stanoveného měsíčního
nájemného a Dodatek č. 11 Smlouvy o nájmu bytu ze dne 30.9.1998 s platností od
1.8.2020.
č. 43-811-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o nutnosti řešení provozu ČOV Dubicko, kde je nutno zajistit výměnu 2 ks vývěv, kdy současně řešit vzduchotechniku – výměnu vzduchu v prostoru ČOV.
č. 43-812-2020 - Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu PŠ, trvale bytem Šumperk.
č. 43-813-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. Praha, na indikativní nabídka fotovoltaické elektrárny pro ZŠ a MŠ Dubicko, umístěné na střeše budovy ZŠ Dubicko se stanoviskem nerealizovat.
č. 43-814-2020 - Rada obce ukládá :
Jednat s majitelem pozemku p.č. 348/6 v k.ú. Dubicko (Na Tvrzi) p. DM, bytem Červená
Lhota, za účelem odstranění nedostatků v omezení vlastnického práva obce k pozemku
364/1 a uvedení v soulad se skutečným zaměřením hranic předmětných pozemků.
Termín : září 2020
odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce

č. 43-815-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh o rozšíření prodejny v Dubicku, kdy by
došlo k požadovanému rozšíření prodejny o prostory bývalé masny.
č. 43-816-2020 - Rada obce stanoví :
Prodejní cenu na odprodej neupotřebitelných demontovaných betonových dlaždic 50x50
z majetku obce Dubicko ve výši 50,- Kč/m2, přičemž občanským sdružením působícím
na území obce Dubicko budou dlaždice nabídnuty bezplatně za předpokladu, že předloží
záměr jejich využití.
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