Soupis usnesení z 25. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 19.10.2015
č. 25 – 395 - Rada obce schvaluje :
Program 25. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 19.10.2015.
č. 25 – 396 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 19.10.2015 v celkové výši
9.890,1 tis. Kč.
č. 25 – 397 - Rada obce ukládá :
Zajistit potřebné podklady pro možné podání žádosti o dotaci na „Cyklostezku DubickoBohuslavice“ v roce 2016. Informovat radu obce.
Termín : průběžně
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 25 – 398 - Rada obce ukládá :
Prověřit ochotu vlastníků pozemků kolem státní silnice II/315 k možnému odprodeji části
pozemků za účelem výstavby „Cyklostezky Dubicko-Hrabová“. S výsledkem seznámit
radu obce na příštím zasedání.
Termín : 2.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 25 – 399 - Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na řešení dlužné částky MUDr. Saxové formou dohody o uznání dluhu
se splátkovým kalendářem, kdy konečná splatnost bude stanovena do 30.6.2016.
č. 25 – 400 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 24. schůze Rady obce Dubicko konané dne 5.10.2015.
č. 25 – 401 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh Smlouvy o dílo č. 110/2015 se zhotovitelem EMONTAS, s.r.o. Olomouc, na realizaci díla „Vedení VO+MR Dubicko Na Tvrzi II“ a „Dodávka a montáž
plastových pilířů pro elektroměry a plynoměry“ v celkové ceně bez DPH 446.029,- Kč.
č. 25 – 402 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2015-13. ke dni 19.10.2015.
č. 25 – 403 - Rada obce bere na vědomí :
Kontrolní zprávu z provedené kontroly pokladní služby Základní školy a mateřské školy
Dubicko, příspěvková organizace, provedené dne 27.5.2015 a 23.6.2015 Kontrolním výborem Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 25 – 404 - Rada obce schvaluje :
Vzdání se práva a vyřazení pohledávky společnosti CRAX v.o.s. Ivanovice na Hané, ve
výši 150,- Kč dle faktury č. 20135159 ze dne 12.9.2013, kterou vyřadit z účetní evidence
obce Dubicko.
č. 25 – 405 - Rada obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko ze dne
13.10.2015.
č. 25 – 406 - 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 2015 následovně :
a) Český zahrádkářský svaz Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 3.000,- Kč
b) Dubická včela – Zdobení perníku ke dni matek v MŠ Dubicko – ve výši 1.000,- Kč
c) Dubická včela – Předvánoční zdobení perníků v MŠ - ve výši 2.000,- Kč
d) Dubická včela – Vánoční tvoření – výroba svíček, zdobení perníků- ve výši 3.250,- Kč
e) Kamila Suchá – Mikulášská besídka – ve výši 4.000,- Kč

f) Sbor dobrovolných hasičů – Dětský den pro MŠ Dubicko – ve výši 1.000,- Kč
g) Sbor dobrovolných hasičů – Dětský den – stavění Máje – ve výši 3.000,- Kč
h) Sbor dobrovolných hasičů – Kácení Máje a dětské odpoledne – ve výši 1.500,- Kč
i) Sbor dobrovolných hasičů – Memoriál Břetislav Sládka – ve výši 4.000,- Kč
j) Sbor dobrovolných hasičů – Drakiáda – ve výši 3.000,- Kč
k) SROD Dubicko – Soutěž v rybolovu pro dospělé – ve výši 2.500,- Kč
l) SROD Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 4.000,- Kč
m) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mládeže - ve výši 1.500,- Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic - ve výši 1.000,- Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise žáků – ve výši 1.200,- Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 1.250,- Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale neregistr. – ve výši 1.250,- Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub – ve výši 1.200,- Kč
s) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise – ve výši 1.000,- Kč
t) TJ Sokol Dubicko – Dubiáda – ve výši 3.600,- Kč
u) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu - ve výši 750,- Kč
v) Unie rodičů při ZŠ a MŠ – Probouzení přírody – ve výši 1.000,- Kč
w) Unie rodičů při ZŠ a MŠ – Pohádkový les – ve výši 1.000,-,- Kč
x) Unie rodičů při ZŠ a MŠ – Uspávání přírody – ve výši 1.000,- Kč
y) Unie rodičů při ZŠ a MŠ – Mikuláš ve škole – ve výši 1.000,- Kč
z) Unie rodičů při ZŠ a MŠ – Vánoční dílny – ve výši 2.100,- Kč
aa) Unie rodičů při ZŠ a MŠ – Letní dětský tábor – ve výši 3.500,- Kč
bb) Fotbalový club Dubicko - Turnaj mládeže ve fotbale - ve výši 5.000,- Kč
cc) Fotbalový club Dubicko – Memoriál Miroslava Plháka - ve výši 3.500,- Kč
dd) AVZO Dubicko – Střelecká soutěž pro děti – ve výši 3.300,- Kč
ee) AVZO Dubicko – Střelecká soutěž pro děti – ve výši 2.600,- Kč
č. 25 – 407 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci úpravy rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 9. říjnu 2015 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi - Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
č. 25 – 408 - Rada obce schvaluje :
Směrnici č. 02/2015 Zásady provozu motorových vozidel a evidence pohonných hmot
obce Dubicko.
č. 25 – 409 - 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 ošatné ve výši 1.500,- Kč.
č. 25 – 410 - Rad obce schvaluje :
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v objektu Zdravotní středisko Dubicko, 7.
května 75, Dubicko, za účelem podnikatelské činnosti – rehabilitace.
č. 25 – 411 - Rad obce bere na vědomí :
Podanou žádost fyzické osoby, bytem Dubicko, o zproštění placení poplatků za svoji dceru, trvale bytem tamtéž, která se v obci od 1.10.2015 nezdržuje. Bude řešeno při vyměřování poplatků za II. pololetí 2015.
č. 25 – 412 - Rad obce bere na vědomí :
Podanou žádost fyzické osoby, bytem Dubicko, o zproštění placení poplatků za paní XX,
bytem Dubicko, která se v obci od 12.8.2015 nezdržuje z důvodu umístění v domově pro
seniory. Bude řešeno při vyměřování poplatků za II. pololetí 2015.
č. 25 – 413 - Rad obce neschvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby, bytem Dubicko, o prominutí platby stočného z důvodu
opomenutí zastavení vody ve venkovním prostoru za domem ve dnech 6. -8.10.2015.

č. 25 – 414 – Rada obce schvaluje :
Upravené znění smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem MODOS spol. s r.o. Olomouc,
na realizaci stavby „Oprava místních komunikací ulice Rybník, Vejprtek – Dubicko“,
s úpravou termínu zahájení prací na 22.10.2015 a ukončení prací do 30.11.2015.
č. 25 – 415 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti nájemce obecního bytu, bytem Dubicko, o úhradu nákladů spojených
s úpravou podlahové krytiny v části pronajímaného bytu, kdy náklady zapracovat do rozpočtu obce na rok 2015.
č. 25 – 416 – Rada obce schvaluje :
Nezabývat se problematikou spolupráce při realizaci odhalení pamětní desky na Masarykově nádraží v Praze, Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným
v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí.
č. 25 – 417 – Rada obce ukládá :
Zajisti odborný návrh na řešení problematiky odstranění vlhkosti v obecním bytě Družstevní č.p. 159, Dubicko, spočívajícím v zateplení stropů v prostorách prodejny a zateplení betonového věnce I. NP. S cenovou nabídkou seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 2.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
č. 25 – 418 – Rada obce ukládá :
Prověřit stav střechy objektu budovy ZŠ Dubicko s ohledem na zatékání do tělocvičny
ZŠ. O výsledku šetření informovat radu obce a ředitelku ZŠ a MŠ Dubicko.
Termín : 2.11.2015
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta
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