Soupis usnesení z 8. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 7.3.2011
________________________________________________________________________

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č. 08 – 161 – Rada obce schvaluje :
Program 8. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 7.3.2011.
č. 08 – 162 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.2.2011.
č. 08 – 163 - Rad obce bere na vědomí :
Přípis ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr.
Věry Brané k uloženému úkolu ve věci týkajícího se přípravy podkladů projektového
záměru operačního programu 1.4.
č. 08 – 164 – Rada obce bere schvaluje :
Navržený postup na řešení pronájmu obecních pozemků v prostoru „Trnivá“, kdy záměr
obce na pronájem pozemků vyvěsit na úřední desce.
č. 08 – 165 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 7. schůze Rady obce Dubicko ze dne 21.2.2011.
č. 08 – 166 – Rada obce ukládá :
Volné finanční prostředky na běžných účtech obce Dubicko přednostně převádět na účet
u ČS, a.s., a dle možností obce zůstatek doplňovat tak, aby byla maximálně využita výhodnější úroková sazba pro veřejný sektor (0,55% nad 1 mil. Kč).
Termín : průběžně
Odpovídá : p. Věra Vernerová, ekonom obce
č. 08 – 167 – Rada obce schvaluje :
Znění upravených Výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku „17 TI Na Tvrzi Dubicko“, jejichž součástí je i návrh smlouvy o dílo.
č. 08 – 168 – Rada obce ukládá :
Svolat jednání s budoucími stavebníky na stavebním obvodu „Na Tvrzi“ za účelem zjištění jejich požadavků na umístění domovních přípojek.
Termín : 16.3.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 08 – 169 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze sociální komise Rad obce Dubicko ze dne 24.2.2011.
č. 08 – 170 - Rad obce bere na vědomí :
Aktualizace kontaktů povodňového plánu ORP (obce s rozšířenou působností) Zábřeh ke
dni 3.3.2011.
č. 08 – 171 - Rad obce bere na vědomí
Protokol o provedení kontroly plnění zajištění zpětného odběru elektrozařízení na sběrném dvoře Dubicko, provedené dne 23.2.2011 společností ASEKOL s.r.o.
č. 08 – 172 - Rad obce bere na vědomí :
Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
uzavření provozu školní družiny v době jarních prázdnin (28.2.-4.3.2011) a velikonočních prázdnin (21.4.-22.4.2011).

č. 08 – 173 - Rad obce schvaluje :
Podání výpovědi Smlouvy o sdružení pracovních úvazků, odpovídajících mzdových prostředků a souvisejících odvodů z mezd ze dne 4.2.2002, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a
Základní školou Dubicko (včetně dodatků 1. – 11.) ke dni 31.3. 2011, přičemž v souladu
s ustanovením čl. VII. smlouvy bude smluvní vztah ukončen ke dni 30.6.2011.
č. 08 – 174 – Rada obce schvaluje :
Na úřední desce obecního úřadu vyvěsit záměr obce Dubicko na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 159 ulice Družstevní (I. nadzemní podlaží).
č. 08 – 175 – Rada obce schvaluje :
Internetové stránky obce Dubicko ponechat ve stávajícím stavu.
č. 08 – 176 - Rad obce schvaluje :
Převod finančních prostředků na účty novorozenců E S a K Z, každému částku 500,- Kč,
při příležitosti s jejich přivítáním mezi občany naší obce.
č. 08 – 177 - Rad obce schvaluje :
Dnem 1.4.2011 přijetí tří občanů naší obce na veřejně prospěšné práce a v tomto smyslu
uzavřít smlouvu s Úřadem práce v Šumperku.
č. 08 – 178 - Rad obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
pana M K, Mohelnice.
č. 08 – 179 - Rad obce ukládá :
Připravit podklady pro opravu schodiště kolem Zdravotního střediska Dubicko, včetně finančních nákladů, aby oprava byla uskutečněna v roce 2011.
Termín : duben 2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
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