Soupis usnesení z 5. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 24.1.2011
________________________________________________________________________

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. 05 – 103 – Rada obce schvaluje :
Program 5. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 24.1.2011.
č. 05 – 104 – Rada obce ukládá :
Prověřit zatékání vody do učebny výpočetní techniky ZŠ Dubicko.
Termín : únor 2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 05 – 105 – Rada obce bere na vědomí :
Zahájení jednání Rady obce Dubicko dne 7.2.2011 se uskuteční v prostorách objektu ZŠ
Dubicko v 16,00 hod.
č. 05 – 106 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 21.1.2011.
č. 05 – 107 – Rada obce ukládá :
Zaslat dopis kronikáři obce Dubicko p. Korunovi se žádostí o sdělení termínů předložení
jednotlivých zápisů do obecní kroniky za roky 2008, 2009 a 2010 k projednání a schválení radou obce.
Termín : 7.2.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 05 – 108 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 4. schůze Rady obce Dubicko ze dne 10.1.2011.
č. 05 – 109 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko, konané
dne 19.1.2011.
č. 05 – 110 – Rada obce jmenuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích do funkce
- člena komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu – Bc. Josefa Žilku.
č. 05 – 111 - Rad obce bere na vědomí :
Zhodnocení výsledků kontrol „Vnitřního kontrolního systému“ u Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace za rok 2010.
č. 05 – 112 - Rad obce bere na vědomí :
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010.
č. 05 – 113 - Rad obce bere stanoví :
Výši platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
Mgr. Věře Brané v souladu s předloženým platovým výměrem.
č. 05 – 114 – Rada obce schvaluje :
Smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení č. smlouvy 00302538/EDOMEK/2010V3, uzavřenou s obchodní firmou ASEKOL,a.s Praha – přístřešek ED-01.
č. 05 – 115 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o
zproštění poplatku ze vstupného za rodičovský ples pořádaný Unií rodičů ČR a Základní
školou Dubicko dne 12.2.2011.

č. 05 – 116 – Rada obce schvaluje :
Záměr obce na pronájem obecního nemovitého majetku – nebytové prostory v objektu na
ulici Družstevní č.p. 159 v obci Dubicko (II. nadzemní podlaží), který vyvěsit na úřední
desce obecního úřadu.
č. 05 – 117 – Rada obce schvaluje :
Navržený postup řešení majetkoprávního vypořádání a nákladů spojených s vyhotovením
geometrického plánu na dělení a odprodej části pozemku p.č. 1608/23 ostatní plocha ve
vlastnictví Obce Dubicko manželům Brostíkovým, Dubicko, Nová ulice 74.
č. 05 – 118 - Rad obce bere na vědomí :
Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013.
č. 05 – 119 - Rad obce schvaluje :
Předložit žádost na pokácení 18 ks třešní rostoucích kolem místní komunikace p.č.1913/3
ostatní plocha v k.ú. Dubicko (nad fotbalovým hříštěm) s návrhem náhradní výsadby, dle
předloženého návrhu.
č. 05 – 120 - Rad obce ukládá :
Projednat na ČEZ Distribuci, a.s. možnost přemístění rozvaděčů umístěných na pozemku
p.č. 317/8 v k.ú. Dubicko na pozemek ve vlastnictví obce. S výsledkem jednání seznámit
jak Mgr. Vojtěcha Suchého, tak i stavebníka Ing. Pavla Tinkla.
Termín : 7.2.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 05 – 121 - Rad obce bere schvaluje :
V souladu s ustanovením čl. II. odst. 2) Směrnice obce Dubicko č. 02/2008 Zásady poskytování cestovních náhrad, zahraniční pracovní cestu na exkurzi do Berlína starostovi
obce p. Sobotíkovi, pořádanou ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec, o.s. ve
dnech 18.-20.4.2011.
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