Soupis usnesení z 39. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 2.5.2016
č. 39 – 660 - Rada obce schvaluje :
Program 39. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 2.5.2016.
č. 39 – 661 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.4.2016 v celkové výši
9.127,7 tis. Kč.
č. 39 – 662 - Rada obce ukládá :
Zajistit zhotovení energetického auditu objektu budovy základní škola Dubicko, Zábřežská č.p. 143, Dubicko, za účelem provedení řádné opravy střešní krytiny tohoto objektu.
Termín : květen 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 39 – 663 - Rada obce ukládá :
Připravit návrh poptávkového řízení na provedení akce „Zateplení objektu Dům služeb
Družstevní č.p. 159, Dubicko“, včetně výměny stávajících oken. S návrhem seznámit radu obce.
Termín : květen 2016
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 39 – 664 – 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. 39 – 665 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 38. schůze Rady obce Dubicko ze dne 18.4.2016.
č. 39 – 666 – Rada obce schvaluje :
Předložený program 10. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne
18.5.2016.
č. 39 – 667 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
27.4.2016.
č. 39 – 668 - 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 2016 a znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko následovně :
a) Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 45.500,- Kč
b) Fotbalový klub Dubicko ve výši 20.000,- Kč
c) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 6.500,- Kč
d) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 10.000,- Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4.000,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 11.000,- Kč
g) Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, ZO Dubická ve
výši 10.000,- Kč
č. 39 – 669 - Rad obce schvaluje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmene q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.
č. 39 – 670 - Rad obce stanoví :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2015 následovně :
- hospodářský výsledek za rok 2015 v celkové výši 10.335,97 Kč převést do rezervního
fondu této příspěvkové organizace.
č. 39 – 671 - Rada obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
schválení dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost (MPSV) ve výši
2,501.855,- Kč – registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000358.
č. 39 – 672- Rad obce bere na vědomí :
Registraci akce Restaurování „Sloupu P. Marie“ (Mariánský sloup) o dotaci MMR
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 ve výši 66.828,- Kč.
č. 39 – 673 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o dílo se zhotovitelem René Seifriedem, sochař a restaurátor, Olomouc-Svatý
Kopeček, na realizaci díla Restaurování „Sloupu P. Marie“ (Mariánský sloup) v obci Dubicko.
č. 39 – 674 - Rada obce ukládá :
Připravit návrh znění veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci díla „Oprava místních
komunikací U Lipky a Benedova-část pod kostelem“. S návrhem seznámit radu obce.
Termín : květen 2016
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník
č. 39 – 675 - Rada obce schvaluje :
Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
akce stavby „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II“, uzavřené mezi Obcí Dubicko,
jako objednavatelem a Ing. Jarmilou Najmanovou, IČ 87646137, Zvole 292, jako zhotovitelem.
č. 39 – 676 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Turnerklub, se sídlem Mírov 116, o příspěvek z rozpočtu obce Dubicko na činnost klubu.
č. 39 – 677 - Rada obce stanoví :
V souladu s ustanovením § 25 odst.1, písm. l), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, reprodukční pořizovací cenu objektu občanského vybavení
„hasičská zbrojnice“ na pozemku p.č. 191/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubicko
ve výši 190.000,- Kč.
č. 39 – 678 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o provozu ČOV Dubicko ze dne 22.4.2016, vypracovanou technologem ČOV
Dubicko p. Radomírem Dvořákem, Vikýřovice.
č. 39 – 679 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu MP, trvale bytem Studená Loučka.
č. 39 – 680 – Rada obce schvaluje :
Z rozpočtu obce Dubicko uhradit 50% nákladů na výměnu zářivek v objektu Zdravotní
středisko Dubicko, 7. května 75, ordinace obvodního lékaře MUDr. Kubíčka, a náklady
spojené s umístěním přepěťové ochrany, vše dle předložené cenové nabídky.
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