- 8 Soupis usnesení z 32. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 30.1.2012
____________________________________________________

č. 32 – 604 – Rada obce schvaluje :
Program 32. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 30.1.2012.
č. 32 – 605 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 30.1.2012.
č. 32 – 606 – Rada obce schvaluje:
Záměr obce na převod nemovitého majetku obce Dubicko, který vyvěsit na úřední desce
obecního úřadu a předložit k projednání a schválení na příštím zasedání Zastupitelstva
obce Dubicko.
č. 32 – 607 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 31. schůze Rady obce Dubicko konané dne 16.1.2012.
č. 32 – 608 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit k projednání návrh na realizaci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“ a potřebné finanční prostředky zapracovat do
rozpočtu obce na rok 2012.
č. 32 – 609 – Rada obce ukládá :
Vypsat výběrové řízení na realizaci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“.
Termín : únor 2012
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 32 – 610 - Rad obce bere na vědomí :
Výklad MŠMT k zákonu č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský
zákon), ve věci jmenování ředitelů škol do pracovního poměru. Pokud nedojde k návrhu
na vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, ze strany školské rady nebo ČŠI ve stanoveném termínu,
zřizovatel konkurz vyhlašovat nebude.
č. 32 – 611 - Rad obce schvaluje :
Přílohu č. 2 ke Smlouvě o sdružení pracovních úvazků, odpovídajících mzdových prostředků a souvisejících odvodů z mezd, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Základní školou
a mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, která řeší výši příspěvku pro rok
2012.
č. 32 – 612 – Rada obce bere na vědomí :
Upozornění Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, ve
věci řešení územních plánů obcí, kdy platnost dosavadních plánů končí dnem 31.12.2015.
č. 32 – 613 – Rada obce bere na vědomí :
Protokoly Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Olomoucký kraj, č.
071301811 a č. 071300212, ze dne 19.1.2012, o výsledku kontroly dodržování zákona o
hospodaření energií u zařízení obce Dubicko.
č. 32 – 614 – Rada obce schvaluje :
Pojistnou smlouvu č. 0505958018 na pojištění odpovědnosti dle zákona o „veřejné službě“, uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., na pojištění dvou osob vykonávajících veřejnou službu u obce Dubicko.

- 9 č. 32 – 615 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
č. IV-12-8006754/VB2/Zá, uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, na realizaci stavby „Dubicko-Švubová, parc. 209/1, NNk“.
č. 32 – 616 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
č. IV-12-8006875/VB1/Zá, uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, na realizaci stavby „Dubicko-Diviš, parc. 2/35, NNk“.
č. 32 – 617 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko, o zproštění poplatku ze vstupného
za sokolský ples, pořádaný dne 4.2.2012.
č. 32 – 618 - Rad obce bere na vědomí :
Vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. k žádosti o připojení
lokality rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi dle přiloženého návrhu.
č. 32 – 619 - Rad obce bere na vědomí :
Dopis paní Dagmar Havlové, s poděkováním občanům naší obce za upřímné projevy soustrasti při úmrtí Václava Havla.
č. 32 – 620 - Rad obce bere na vědomí :
Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2011.

Ing. Josef K ř í ž e k
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