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Vážení spoluobčané,
nikdo z nás si před nedávným časem nedokázal představit, co se nyní děje ve světě
a potažmo i u nás. V mnohých z nás tato doba vyvolává obavy, strach, nejistotu. Není
dlouho, co jsem četl krásnou myšlenku: „Klidné moře z nikoho neudělá dobrého námořníka“. Pokud se budeme držet hodnot, na kterých stojí naše společnost – láska, úcta,
otevřená srdce, pravdomluvnost… tak z nás tato doba udělá dobré „námořníky“.
Za několik dní budeme prožívat velikonoční svátky, kde si připomínáme smrt, ale
hlavně zmrtvýchvstání Krista. Přeji nám všem i přes současnou zvláštní dobu radostné
a požehnané prožití těchto svátků.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
Mimo jiné bylo řešeno:
➢ Výroční zpráva Obecního úřadu Dubicko o činnosti v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2021
➢ Dodatek č. 01/2022 k Vnitřní směrnici č. 03/2016 obce Dubicko ze dne 9. 12. 2016 „Podrozvahová evidence“
➢ Žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc, o příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním služby rané péče rodinám, pečujícím o dítě se zrakovým
nebo kombinovaným postižením v obci Dubicko. Příspěvek byl schválen ve výši 12.000 Kč
a podepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost této organizace
➢ Platební kalendář č. 2022_1 k dodatku č. 07_Voda ze dne 24. 2. 2016 na provozování vodovodu a dodávku pitné vody pro obec Dubicko na rok 2022, od poskytovatele N-systémy s.r.o., Dubicko

➢ Platební kalendář č. 2022_2 ke smlouvě č. 01/2016_ČOV ze dne 25. 1. 2016 na zajištění
dílčích činností souvisejících s provozem ČOV pro obec Dubicko na rok 2022, od poskytovatele N-systémy s.r.o., Dubicko
➢ Návrh mapy před sokolovnu Dubicko
➢ Dokument „Bližší podmínky pro revír Hosena na rok 2022“ předložený Spolkem rybářů
obce Dubicko z.s.
➢ Vydání souhlasu s provedením vyčištění zanesené vodoteče Dubického potoka v části obce
mimo zastavěné území, spočívající v odbahnění a uložení vytěženého materiálu na břeh
vodoteče, za cenu díla do 20 tis. Kč
➢ Schválení Dodatku č. 7 Smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně Dubicko platný pro rok 2022, uzavřený mezi Obcí Dubicko
a Městem Úsov
➢ Schválení Smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému, uzavřené
mezi Obcí Dubicko, a poskytovatelem GORDIC spol. s r. o.
➢ Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, o zrušení rozhodnutí Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, oddělení dopravy,
ve věci zamítnutí žádosti o určení právního vztahu komunikace ke střelnici Dubicko a vrácení k novému projednání MěÚ Zábřeh
➢ Podaní žaloby k Okresnímu soudu v Šumperku na neplatiče v nájemním obecním bytě
o vyklizení obecního bytu a zaplacení dlužné částky
➢ Protokol MěÚ Zábřeh, Odbor správní, stavební a vyvlastňovací úřad, z místního šetření
o odstranění nepovolené úpravy hranice mezi obecními a soukromými pozemky par. č.
348/6, 322/5 a 364/1 v k.ú. Dubicko
➢ Úprava hrobového místa na místním hřbitově v Dubicku za dodržení dohodnutých podmínek a řádu veřejného pohřebiště obce Dubicko
➢ Žádost FC Dubicko o finanční výpomoc ve výši 50.000 Kč pro nákup zahradního traktoru
a v částce 17.500 – 20.000 Kč na sečení trávy během tohoto roku na fotbalovém hřišti
➢ Zajištění cenové nabídky na provedení archeologického průzkumu stavebního obvodu „Na
Tvrzi III“
➢ Znění dopisu žadatelům o stavební pozemek v naší obci a jejich následné vyjádření
➢ Rozpočet obce Dubicko na rok 2022 ve finančním objemu :
příjmy ve výši 34.769.801,90 Kč, výdaje ve výši 41.626.982,30 Kč a financování ve výši (+)
6.857.180,40 Kč, které se skládá z přebytku hospodaření obce za rok 2021
➢ Projektová dokumentace na opravu cesty k fotbalovému hřišti FC Dubicko
➢ Podaní žádostí o dotace z Olomouckého kraje na akce:
 oprava cesty k fotbalovému hřišti FC Dubicko
 vybavení vozidla radiostanicí
 T.J. Sokol Dubicko – kofinancování

➢ Podaní žádostí o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akce:
 rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III o 6 parcel
 dětské hřiště v obci Dubicko
➢ Střednědobý výhled rozpočtu obce Dubicko na období 2023–2025
➢ Výběr nejvýhodnější nabídky na akci „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III – komunikace, splašková kanalizace a vodovod“ dodavatele Jesenická vodohospodářská společnost,
spol. s r. o., v částce 4,2 mil. vč. DPH a uzavření příslušné smlouvy
➢ Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent státní správy a samosprávy Obce Dubicko a Obecního úřad Dubicko
➢ Zápis o otevírání pokladniček „Tříkrálové sbírky 2022“ ze dne 12. 1. 2022 s výnosem za naši
obec ve výši 44.821 Kč.
➢ Schválení cenové nabídky ve výši 311.878 Kč vč. DPH. na projektové práce a inženýrské činnosti na dokumentaci „Rekonstrukce OU v Dubicku“ od zpracovatele KN Project
➢ Dodatek č. 2022 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem ze dne 30. 9. 2020, uzavřené mezi EKO Servisem Zábřeh, s.r.o., jako zhotovitelem a Obcí Dubicko, jako objednatelem.
➢ Umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o. v prostoru parkoviště pod zdravotním
střediskem.
➢ Zprávy o provozu ČOV Dubicko vypracované technologem ČOV panem Radomírem Dvořákem, Vikýřovice
➢ Protokol České inspekce životního prostředí ze dne 22. 2. 2022 o kontrole nakládání s odpadními vodami vypouštěnými z ČOV Dubicko od 1. 1. 2020 s konstatováním, že nebylo
zjištěno porušení ustanovení vodního zákona
➢ Smlouva o výpůjčce uzavřená se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko jako půjčitelem
k bezplatnému užívání omývatelných kelímků pořízených v rámci projektu „Zábřežsko
kompostuje 2“
➢ Smlouva o výpůjčce uzavřená se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko jako půjčitelem
k bezplatnému užívání kontejnerů se spodním výsypem na tříděný odpad v rámci projektu
„Zábřežsko třídí“
➢ Darovací smlouva uzavřená s fyzickou osobou o poskytnutí finančního daru obci Dubicko ve výši 200 Kč na zajištění kulturních aktivit obce v roce 2022 – pohoštění při vítání
občánků
➢ Zajištění vypracování studie na možnost využití části objektu zdravotního střediska na adrese 7. května 75 pro vybudování obecních bytů – cca 2 byty


Mgr. Václav Hampl
starosta obce

vÁŽenÍ spoluobčanÉ,
v posledním čísle zpravodaje jsem informoval, že poplatek za likvidaci odpadu byl zachován ve stejné částce jako v roce 2021 tedy 300 Kč / občan, přestože reálné náklady byly
vyšší. Tento krok byl přijat, protože za rok 2021 obec Dubicko vyprodukovala 124,65 tun
komunálního odpadu, tzn. necelých 120 kg / osoba / rok. Při jednáních s EKO servisem
Zábřeh jsem byl na nás hrdý, protože jsme měli 2. nejmenší množství komunálního odpadu na osobu v rámci celého ORP Zábřeh.
Začátkem letošního roku se neúměrně navýšilo množství komunálního odpadu, např.
za únor letošního roku bylo odvezeno z naší obce 16,3 tuny komunálního odpadu. Ve
žlutých kontejnerech na plasty nachází naši pracovníci větve ze stromů, v kontejnerech
na železo skleněné lahve, přičemž je vedle kontejner na sklo poloprázdný. Na vysloužilou
elektroniku jsou určeny nádoby na elektro odpad (u Jednoty, u ČOV a na sběrném dvoře
u fotbalového hřiště). Neodkládejte je do jiných nádob. To není případ, že by někdo nevěděl, ale jednoznačně záměr! Nevím, co se to děje a kdo se záměrně rozhodl bojkotovat
systém třídění odpadů v naší obci. Jsme přece svobodní lidé a záleží pouze na nás, jak se
postavíme k likvidaci odpadu, kam jej odložíme… Neměli bychom k tomu potřebovat
žádného „policajta, který nám bude stát za zády a kontrolovat třídění“. Je mi líto těch
našich spoluobčanů, kteří třídí odpovědně a jejich snaha takto přijde vniveč … a našich
dětí, které se budou muset vypořádat v budoucnu s naším nezodpovědným přístupem
k likvidaci odpadu.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

DruŽst vo Ml aDÝcH HasičŮ
Po delší odmlce v příspěvcích v Dubickém zpravodaji bychom
Vás rádi informovali o činnosti kolektivu mladých hasičů, jelikož přerušení bylo pouze v příspěvcích, avšak ne v činnosti.
S dětmi pravidelně trénujeme každý týden ve středu a v pátek
v průběhu celého roku. Naši činnost můžete průběžně sledovat
i mimo zpravodaj na facebooku #HASIČIDUBICKO. Nově můžete průběžně sledovat naši činnost i na nástěnce u autobusové zastávky.
Začátek školního roku byl pro kolektiv náročný, připravovali jsme se na tradičního Šumperského Soptíka. Na Soptíkovi v kategorii mladších chlapců se Kubovi i přes drobnou
nervozitu v prvním pokusu podařilo probojovat do postupového kola a v tomto kole
i díky „lehkému“ zaváhání způsobeném nervozitou podařilo s časem 20:65 obsadit krásné 16. místo ze 78 závodníků. V kategorii starších
chlapců se do druhého
kola probojovali dva naši
závodníci. Honza s časem
17:05 nakonec vybojoval
28. místo a Jarda s časem
17:24 krásné 30. místo ze 79
závodníků. I když výsledky
nemusejí působit pro běžného občana až tak dobré,
tak výsledky jsou skvělé. Na
Šumperského Soptíka se totiž sjíždějí nejlepší kolektivy
MH nejen z Olomouckého,
ale i Moravskoslezského,
Pardubického a Zlínského kraje. Ve stejných drahách závodí naši závodníci spolu s mistry
nejen České republiky, ale i účastníky mistrovství Evropy v požárním sportu.
Po Soptíkovi jsme pokračovali v přípravě na další závod, a to štafetu 8x50 m. Ta byla
ovšem díky epidemiologické situaci zrušena. V prosinci navštívil kolektiv při tréninku
Mikuláš s nadílkou. Konec roku jsme zakončili na naší zbrojnici, kdy jsme v rámci vánoční besídky vyzdobili zbrojnici, kreslili obrázky do soutěže a prožili společnou vánoční
besídku s vánočním stromečkem a dárky.
V novém roce jsme pokračovali v přípravách už od 5. ledna. V novém roce se připravujeme společně na další závody. Ty nás čekají díky epidemiologické situaci až v květnu.
V květnu nás čekají soutěže v běhu na 60 m s překážkami, štafetě 4 x 60 m, štafetě CTIF,
dovednostní štafetě, požárním útoku CTIF a hlavně v královské disciplíně a to požárním
útoku Plamen.
HASIČI DUBICKO

Petr Havelka
vedoucí kolektivu MH

Specialista na Bulharko,
odlety z Ostravy, Brna a Prahy
dále také nabídka dovolené v Recku,
Turecku, Itálii, Chorvatsku, Egypte
a dalších zemích ve spolupráci
s partnerskými CK
cestovní pojištení do zahraničí
již od 20Kč/den
+420 773 106 502

info@ckquattro.cz

Hana Krausová
Velká Strana 88,
789 72 DUBICKO
www.ckquattro.cz

společensKÁ KroniKa
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:

František Haberland

Dubicko, Zábřežská 319

Z našich řad odešli

Ladislav Linhart
Jiří Šafář

Dubicko, Nová ulice 125
Dubicko, Zábřežská 292

JUBILANTI
v měsíci lednu – březnu 2022
oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Marková Jaruška
Kupková Anna
Suchá Julie
Neoral Josef
Vychodilová Aloisie
Froncová Marie
Kupková Anna
Rálišová Františka
Kopová Jiřina
Pulkertová Libuše
Müller Vratislav
Hofr Jiří
Smékal František
Šafářová Jaroslava
Lajdorfová Jana
Žerníčková Alenka
Horníčková Drahomíra

Nétková Marie
Kunertová Eva
Divišová Stanislava
Brujevičová Dana
Šafář Josef
Utěšený Josef
Kopp Jaroslav
Zajíčková Jarmila
Urbášková Jena
Kopová Bohumila
Koppová Dana
Balcárková Vlasta
Kupka Miroslav
Unzeitig Eduard
Kotrle Josef
Bartošíková Jarmila
Zbíral Lubomír
Reiterová Věra

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených manželstvích
občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po svatbě informovali matriku OÚ.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění
příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat
zpracování odborného stanoviska, a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě
nezveřejnění nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
Dubický zpravodaj ročník 2022/I
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