Soupis usnesení ze 44. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 20.7.2020
č. 44–817-2020 - Rada obce schvaluje :
Program 44. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 20.7.2020.
č. 44–818-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 20.7.2020 v celkové výši
10.304,1 tis. Kč.
č. 44-819-2020 - Rada obce schvaluje :
Navržený postup na vymáhání dlužné částky od nájemce nebytových prostor v objektu
zdravotní středisko 7. května 75, Dubicko.
č. 44-820-2020 - 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 Dubicko.
č. 44-821-2020 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hanušovice, na
vyhotovení dokumentu „Rozvojová strategie obce Dubicko do roku 2030“ za cenu díla ve
výši 24.000,- Kč.
č. 44-822-2020 - Rada obce schvaluje :
Navržený postup řešení umístění komunikace nového stavebního obvodu Na Tvrzi III
v souvislosti s omezením vlastnického práva obce k pozemku p.č. 364/1.
č. 44-823-2020 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo č. 032/20 s EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh, IČ 41031024, Na Křtaltě 980/21,
789 01 Zábřeh, na realizaci díla „Výměna rozhlasové ústředny a rekonstrukce části veřejného osvětlení“ a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 44-824-2020 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2020-7., ke dni 20.7.2020.
č. 44-825-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
1.7.2020.
č. 44-826-2020 - Rad obce schvaluje :
Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko,
přiznání dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2020 a znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko následovně :
a) Spolek rybářů obce Dubicko, z.s. ve výši 30.000,- Kč
b) Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, ZO Dubicko, p.s. ve
výši 25.000,- Kč
c) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 25.000,- Kč
d) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 40.000,- Kč
č. 44-827-2020 - Rad obce schvaluje :
Na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko a
v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, na příštím zasedání Zastupitelstva obce
Dubicko předložit návrh na schválení přiznání dotace na celoroční činnost (typu „A“) na
rok 2020 pro :
a) Fotbalový klub Dubicko, z.s., ve výši 50.000,- Kč.
b) Tělocvičnou jednotu Sokol Dubicko ve výši 100.500,- Kč.

č. 44-828-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství a mládeže, o výši rozpisu „přímých“ neinvestičních výdajů k 22.6.2020 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
č. 44-829-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství a mládeže, o provedení
veřejnoprávní kontrole u Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, se zaměřením na využití finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem na
rok 2019.
č. 44-830-2020 - Rada obce schvaluje :
Záměr obce Dubicko na pronájem nebytových prostor v objektu Obecní úřad Dubicko,
Velká Strana 56, Dubicko, za účelem podnikatelské činnosti – umístění, instalaci a provozování zařízení, tj. zajištění sítí elektronických komunikací.
č. 44-831-2020 - Rada obce schvaluje :
Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 na realizaci stavby „Rekonstrukce
osvětlení na ZŠ Dubicko“, uzavřené mezi zhotovitelem Colmark trade s.r.o., IČ
28637011, se sídlem Kozinova 2119/10, 789 01 Zábřeh a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
č. 44-832-2020 - 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 TB, bytem Dubicko a ŠV,
bytem Lesnice, spočívající v zahájení výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 376/15
v k.ú. Dubicko, navrácení složené úročené jistoty ve výši 50.500,- Kč.
č. 44-833-2020 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o výpůjčce na dočasné užívání multifunkčního zařízení XEROX C7025 za účelem odzkoušení předmětu výpůjčky, uzavřené s půjčitelem Jiří Pytlík, Nad Rybníkem
906/8,Svitavy, IČ 76424286, za předpokladu rozšíření doby výpůjčky do 30.9.2020.
č. 44-834-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o nepodpoření přiznání dotace obci Dubicko z programu MMR ČR na realizaci
projetu „Dětské hřiště Dubicko“ v roce 2020.
č. 44-835-2020 - Rad obce stanoví :
Cenu, která bude účtována v roce 2020 občanům za prodej plodů z obecních stromů
(švestky u komunikace Rybník -„Pazderna“ a „Na potoce“) v ceně 80,- Kč/ks stromu a
(hrušně u komunikace Družstevní „Nad hřištěm“) v ceně 50,- Kč/ks stromu, vč. DPH.
č. 44-836-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 20.7.2020, vypracovanou AquariusD technologické služby v čistírenství a vodárenství, Vikýřovice.
č. 44-837-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o uzavření Dohody o plnění podmínek závazného stanoviska EIA v souvislosti
s čerpáním podzemních vod v dobývacím prostoru Lesnice-Vitošov, uzavřené mezi Vápenka Vitošov s.r.o. Hrabová a Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Kostelec na Hané.
č. 44-838-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Žádost fyzické osoby MR, bytem Dubicko, o zrušení části ustanovení OZV Obce Dubicko č. 03/2020 s účinností 1.7.2020, čl. 4 zákazu volného pobíhání psů a jejich koupání na
plochách veřejné zeleně biocentra Hosena, která bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva obce.

č. 44–839-2020 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci o řešení odvodu dešťové vody z nemovitostí části ulice 7. května, Dubicko,
kdy žádný z majitelů předmětných pozemků nemá zájem o dotaci z programu „Dešťovka“.
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