Soupis usnesení z 62. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 3.4.2017
č. 62 – 1086 - Rada obce schvaluje :
Program 62. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 3.4.2017.
č. 62 – 1087 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.3.2017 v celkové výši
10.049,0 tis. Kč.
č. 62 – 1088 - Rada obce ukládá :
Zajistit podklady pro vypsání výběrového řízení na výměnu střešní krytina objektu budovy Základní školy Dubicko v provedení falcovaná plechová krytina.
Termín : 31.5.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 62 – 1089 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 61. schůze Rady obce Dubicko ze dne 20.3.2017.
č. 62 – 1090 – Rada obce schvaluje :
Projekt „Kamerový systém v obci Dubicko“ a přistoupit na cenovou nabídku Pavla Wezdenko (Neonchip.cz), IČ 88227391, 788 01 Oskava, Bedřichov 128, na realizaci akce
„Kamerový systém v obci Dubicko“ v celkové ceně 164.430,- Kč, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce Dubicko na rok 2017.
č. 62 – 1091 – Rada obce schvaluje :
Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017
z programu „Dotační program pro sociální oblast 2017“, dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“, na realizaci projektu „Kamerový systém v obci Dubicko“ v celkově
předpokládaných uznatelných výdajů 164.430,- Kč.
č. 62 – 1092 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2017-4., ke dni 3.4.2017.
č. 62 – 1093 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
28.3.2017.
č. 62 – 1094 - Rad obce schvaluje :
Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko, v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko,
přiznání dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2017 a znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko následovně :
a) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 12.000,- Kč
b) Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, ZO Dubická ve výši
13.000,- Kč
c) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 15.000,- Kč
d) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 22.000,- Kč
e) Fotbalový klub Dubicko ve výši 29.000,- Kč
č. 62 – 1095 - Rad obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na schválení přiznání
dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2017 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Dubicko ve výši 63.000,- Kč, na základě doručení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu
Rady obce Dubicko.
č. 62 – 1096 - Rada obce odvolává :
Na základě podané rezignace p. Ladislava Uhrina, dnem 3.4.2017 z funkce člena komise
pro kulturu, mládež a tělovýchovu Rady obce Dubicko pana Ladislava Uhrina.

č. 62 – 1097 - Rada obce bere na vědomí :
Příští řádné zasedání Rady obce Dubicko se uskuteční dne 24.4.2017 v 16,00 hod.
č. 62 – 1098 - Rada obce schvaluje :
Do rozpočtu obce Dubicko na rok 2017 zapracovat náklady na mzdové prostředky na 1
(jednoho) pracovníka obce přijatého do trvalého pracovního poměru na zajištění provozu
Sběrného dvora Dubicko.
č. 62 – 1099 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na převod nemovitého majetku dle předloženého návrhu, který vyvěsit na
úřední desce obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce.
č. 62 – 1100 – Rada obce schvaluje :
Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora nad prováděnou akcí „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II-22 RD“, uzavřenou s příkazníkem Ing. Svatopluk
Schuppler, Starobranská 20, Šumperk v ceně 32.328,- Kč.
č. 62 – 1101 – Rada obce schvaluje :
Prozatím nepřistoupit na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – Dubicko, Malá Strana par.č. 191/1
(hasičská zbrojnice), mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 a
Obcí Dubicko.
č. 62 – 1102 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického dohledu ze dne
22.12.2016 při stavbě „Dubicko, rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II. SO 01 Komunikace (stavba nové komunikace, vč. inženýrských sítí a přípojek k jednotlivým parcelám
nových RD) v k.ú. Dubicko, uzavřené mezi obcí Dubicko a Vlastivědným muzeem
v Šumperku, příspěvková organizace.
č. 62 – 1103 - Rad obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti p. Marka Ráliše, Na Výsluní 322, Dubicko a p. Pavla Vaňourka, Na
Výsluní 323, Dubicko, o odprodej části pozemku p.č. 1949 v k.ú. Dubicko.
č. 62 – 1104 – Rada obce schvaluje :
Přistoupit na cenovou nabídku zhotovitele EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh, na realizaci úpravy zpevněné plochy před KODUS Dubicko (obecní pozemek) od zhotovitele EKOZIS
spol. s r.o. Zábřeh, za cenu 62.193,- Kč vč. DPH, pověřit starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo a náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2017.
č. 62 – 1105 – Rada obce bere na vědomí :
Upravený návrh projektového řešení akce „Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke
zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku“ – doplněná varianta červená.
č. 62 – 1106 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh projektové dokumentace na realizaci akce „Dubicko – MK Benedova“
vypracované PROJEKCE s.r.o.- p. Slezák.
č. 62 – 1107 – Rada obce ukládá :
Zajistit na MěÚ Zábřeh, stavební úřad, ohlášení odstranění stavby Dubicko č.p. 96 na pozemku p.č. 133 zastavěná plocha v k.ú. Dubicko.
Termín : 31.5.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 62 – 1108 – Rada obce schvaluje :
Z důvodu nezařazení žádosti obce Dubicko o dotaci z MMR na rok 2017 Dotační titul 4 –
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb „Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého“ v k.ú. Dubicko, rozpočtované finanční prostředky přesunout na jinou
plánovanou akci.

č. 62 – 1109 – Rada obce bere na vědomí :
Průběžnou monitorovací zprávu na projekt „Revitalizace MŠ Dubicko“, zaslanou na
Státní fond životního prostředí ČR.
č. 62 – 1110 - Rad obce bere na vědomí :
Podanou žádost Ingres group s.r.o., IČ 27796060, Lesnice 181, o povolení připojení 6 řadových domků v lokalitě stavebního obvodu Na Tvrzi – etapa II, na dešťovou kanalizaci
ve vlastnictví obce Dubicko.
č. 62 – 1111 - Rad obce schvaluje :
Vyhovět žádosti . Mojmíra Gottwalda, Malá Strana 41, Dubicko, o povolení pokládky
zámkové dlažby a položení žlabů podél zahrádky na obecním pozemku p.č. 1608/3, za
předpokladu splnění stanovených podmínek a na vlastní náklady.
č. 62 – 1112 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti p. Josefa Pura, trvale bytem Na Tvrzi 339, Dubicko, o povolení vjezdu
soukromým osobním vozidlem k Malé vodní nádrži „Hosena“ přes zákazovou značku
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“.
č. 62 – 1113 – Rada obce ukládá :
Obeslat žadatele o stavební pozemek v k.ú. Dubicko o možnosti odkoupení stavebního
pozemku s podmínkou započetí výstavby RD do 2 let.
Termín : 31.5.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 62 – 1114 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh projektu „PATRIOTI – znám les kde žiji?“, kdy konečné grafické vyhotovení bude dopracováno s INFOA Dubicko.
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