- 8 Soupis usnesení ze 74. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 16.10.2017
č. 74 – 1365 - Rada obce schvaluje :
Program 74. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 16.10.2017.
č. 74 – 1366 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 16.10.2017 v celkové výši
9.971,3 tis. Kč.
č. 74 – 1367 – Rada obce bere na vědomí :
Pohledávky obce Dubicko ke dni 30.9.2017, dle předloženého seznamu.
č. 74 – 1368 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 73. schůze Rady obce Dubicko ze dne 2.10.2017.
č. 74 – 1369 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2017-15., ke dni 16.10.2017.
č. 74 – 1370 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
11.10.2017.
č. 74 – 1371 - 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 2017 následovně :
a) ČZS ZO Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 2.000,- Kč
b) Dubická včela o.s. – Zdobení perníku + přednáška – Den matek – ve výši 900,- Kč
c) Kamila Suchá – Mikulášská besídka – ve výši 4.000,- Kč
d) SDH Dubicko – Dětský den pro MŠ Dubicko – ve výši 2.000,- Kč
e) SDH Dubicko – Dětský den – stavění Máje – ve výši 2.500,- Kč
f) SDH Dubicko – kácení Máje a dětské odpoledne – ve výši 2.000,- Kč
g) SDH Dubicko – Memoriál Břetislav Sládka – ve výši 6.000,- Kč
h) SDH Dubicko - Drakiáda – ve výši 3.000,- Kč
i) SRO Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 6.000,- Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Míčový a raketový víceboj dvojic - ve výši 750,- Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mládeže - ve výši 3.000,- Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Dubiáda – ve výši 4.000,- Kč
m) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub – ve výši 1.250,- Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise – ve výši 1.250,- Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic – ve výši 1.250,- Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Závody v běhu přes překážky– výstava Sokol - ve výši 1.500,- Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Sletová štafeta - ve výši 500,- Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu - ve výši 1.000,- Kč
s) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise žáků – ve výši 1.000,- Kč
t) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 1.500,- Kč
u) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale neregistr. – ve výši 1.500,- Kč
v) PRADUB z.s. – Probouzení přírody – ve výši 1.200,- Kč
w) PRADUB z.s. – Vítání jara - společné odpoledne dětí a rodičů MŠ – ve výši 700,- Kč
x) PRADUB z.s. – Putování za pohádkou – ve výši 3.000,- Kč
y) PRADUB z.s. – Letní dětský tábor v Janoušově – ve výši 4.500,- Kč
z) PRADUB z.s. – Malý cyklista – jízda zručnosti – ve výši 2.100,- Kč
aa) PRADUB z.s. – Štrůdlování – společné odpoledne dětí a rodičů - ve výši 900,- Kč
bb) PRADUB z.s. – Uspávání přírody – ve výši 1.200,- Kč
cc) PRADUB z.s. – Vánoční dílny – ve výši 3.500,- Kč
dd) PRADUB z.s. – Mikuláš ve škole – ve výši 2.000,- Kč
ee) FC Dubicko - Turnaj mládeže ve fotbale - ve výši 5.400,- Kč

- 9 ff) AVZO Dubicko – Střelecká soutěž pro děti – ve výši 1.400,- Kč
gg) AVZO Dubicko – Přednáška Život arm. gen. Bohumila Bočka - ve výši 1.500,- Kč
hh) AVZO Dubicko – Závěrečná oddílová schůzka, prezentace IZS – ve výši 1.700,- Kč
č. 74 – 1372 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, v platném znění, dnem
16.10.2017 do funkce :
- člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko – p. Tomáše Zabloudila, bytem Dubicko.
č. 74 – 1373 - Rad obce bere na vědomí :
Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů“ uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s. a obcí Dubicko, sepsaný dne
6.9.2017 v obci Dubicko, se závěrem nebyly zjištěny nedostatky.
č. 74 – 1374 - Rada obce schvaluje :
Přistoupit na nabídku ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433, na dodávku elektřiny pro Obec Dubicko na období 1.1.2018 – 31.12.2019.
č. 74 – 1375 - Rada obce schvaluje :
Návrh znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Pavel Wezdenko, Bedřichov 128,
Oskava, IČ 88227391, jako zhotovitel a Obcí Dubicko na realizaci akce „Kamerový systém v obci Dubicko“.
č. 74 – 1376 - Rad obce schvaluje :
V souladu se schváleným Sociálním fondem obce Dubicko vyplatit všem zaměstnancům
obce Dubicko, jejichž pracovně právní vztah s obcí trvá bez přerušení minimálně 12 měsíců, příspěvek na pořízení pracovního obleku nebo obuvi ve výši 1.500,- Kč.
č. 74 – 1377 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 13.10.2017, vypracovanou technologem ČOV
panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 74 – 1378 – Rada obce ukládá :
Jednat s nájemkyní obecního bytu RG, bytem Dubicko, o podnětu k přehodnocení dodatku č. 8 Smlouvy o nájmu bytu ze dne 30.9.1998. S výsledkem jednání seznámit radu obce
na příštím zasedání s návrhem na přijetí konkrétního rozhodnutí.
Termín : 30.10.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 74 – 1379 - Rad obce bere na vědomí :
Informaci starosty obce o pracovním jednání šumperské části Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, které se uskutečnilo v obci Hrabová.
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