Soupis usnesení ze 82. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 3.2.2014
č. 82 – 1531 - Rada obce schvaluje :
Program 82. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 3.2.2014.
č. 82 – 1532 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 31.1.2014.
č. 82 – 1533 - Rada obce bere na vědomí :
Příští zasedání Rady obce Dubicko se uskuteční dne 17.2.2014 v 16,30 hod. se zahájením
na stavbě Kabiny FC Dubicko.
č. 82 – 1534 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 81. schůze Rady obce Dubicko konané dne 20.1.2014.
č. 82 – 1535 – Rada obce ukládá :
Zajistit vhodného projektanta na zhotovení studie „Dům pro seniory“ v objektu Katolický
dům. S výsledkem seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 17.2.2014
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 82 – 1536 – Rada obce vyhlašuje :
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 1.8.2014.
č. 82 – 1537 – Rada obce pověřuje :
Starostu obce Dubicko p. Josefa Sobotíka
1. Požádat Krajský úřad Olomouckého kraje, Českou školní inspekci, Školskou radu při
Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizace, o delegování zástupce za člena konkurzní komise na výběr ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace.
2. Požádat ředitele/ředitelku Základní školy/Mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise.
3. Vyzvat ředitelku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace,
aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní
komise a doložila ji zápisem o volbě.
č. 82 – 1538 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk, o
tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, provedené dne 21.1.2014 u Obce Dubicko.
č. 82 – 1539 – Rada obce bere na vědomí :
Zápis z kontrolního dne stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“ za dne
28.1.2014.
č. 82 – 1540 – Rada obce ukládá :
Prověřit podané žádosti o přidělení obecního bytu v objektech obce. S výsledkem šetření
seznámit radu obce na příštím zasedání.
Termín : 17.2.2014
Odpovídá : p. Oldřich Bartoš, tajemník úřadu

č. 82 – 1541 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzické osoby EŽ Dubicko a MB Dubicko.
č. 82 – 1542 - Rad obce schvaluje :
Cenovou nabídku předmětu Revize 01 projektové dokumentace – na připravovanou akci
„Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku,
průtah silnic II/315 a III/31541 STAVBNA 4“ od zhotovitele Mgr. Bc. Radky Janíčkové,
Bludov, v ceně 9.830,- Kč.
č. 82 – 1543 – Rada obce neschvaluje :
Vyhovět žádostem nájemců v objektu Dům služeb, Družstevní č.p.159, Dubicko, IK a
MH, o úpravu vyúčtování nákladů za spotřebovanou tepelnou energii za období 1.1.31.12.2013 v tomto objektu.
č. 82 – 1544 - Rad obce bere na vědomí :
Projednána Zpráva o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2013.
č. 82 – 1545 - Rad obce schvaluje :
Změnu odběratele separovaného (vytříděného) komunálního odpadu z obce Dubicko, kterým se od 1.1.2014 stává fy EKO servis s.r.o. Zábřeh.
č. 82 – 1546 - Rad obce bere na vědomí :
Dopis Ing. Zdeňka Březy, Zábřeh, s reakcí na rozpor fakturované částky za vypracování
projektové dokumentace nerealizovaného kompostiště v obci Dubicko.
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