- 8 Soupis usnesení z 6. schůze Rady obce Dubicko,
konané dne 7.2.2011
________________________________________________________________________

č. 06 – 123 – Rada obce schvaluje :
Program 6. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 7.2.2011.
č. 06 – 124 – Rada obce ukládá :
Zabezpečit pročištění okenních kanálků na odvod dešťové vody u oken, do kterých zatéká a zajistit utěsnění těchto oken pootočením uzavíracích segmentů. Výsledek provedených opatření sdělit radě obce po prověření deštěm s nárazovým větrem..
Termín : březen 2011
Odpovídá : Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ
č. 06 – 125 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č.11 Smlouvy o sdružení pracovních úvazků, odpovídajících mzdovým prostředků a souvisejících odvodů z mezd, uzavřený mezi Obcí Dubicko a Základní školou a
mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, na období od 1.1.-30.6.2011.
č. 06 – 126 – Rada obce ukládá :
Hledat společné řešení na zabezpečení mzdových nákladů provozních pracovníků ZŠ a
MŠ Dubicko.
Termín : průběžně
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ
č. 06 – 127 – Rada obce ukládá :
Připravit potřebné podklady pro zpracování žádosti o dotaci z operačního programu „EUPeníze školám“ – opatření 1,4, který před odesláním předložit radě obce k posouzení.
Termín : 31.3.2011
Odpovídá : Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ
č. 06 – 128 - Rad obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 4.2.2011.
č. 06 – 129 – Rada obce schvaluje :
Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení záchranné ho archeologického výzkumu a archeologického dohledu ze dne 15.11.2010, uzavřeného mezi Obcí Dubicko a Vlastivědným
muzeem v Šumperku, příspěvková organizace.
č. 06 – 130 – Rada obce schvaluje :
Zápis Hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace hospodářských prostředků
obce Dubicko ke dni 31.12.2010 předložit k projednání a schválení na příštím zasedání
zastupitelstva obce dne 24.2.2011.
č. 06 – 131 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 5. schůze Rady obce Dubicko ze dne 24.1.2011.
č. 06 – 132 – Rada obce schvaluje :
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko předložit návrh na snížení ročního přídělu do Sociálního fondu obce Dubicko v objemu 1% z ročního objemu mezd.
č. 06 – 133 – Rada obce ukládá :
Projednat se zástupci občanských sdružení působícími na území naší obce jejich požadavky na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor sokolovny Dubicko.
Termín : 31.3.2011
Odpovídá : p. Josef Sobotík, starosta obce
č. 06 – 134 – Rada obce bere na vědomí :
Návrh rozpočtového výhledu Obce Dubicko na období 2011-2014.

- 9 č. 06 – 135 - Rad obce schvaluje :
Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, za rok 2010, dle přiloženého návrhu.
č. 06 – 136 - Rad obce bere na vědomí :
Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko v roce 2010.
č. 06 – 137 – Rada obce schvaluje :
Na základě předložených návrhu dílčích inventarizačních komisí vyřazení obecního majetku v celkové pořizovací ceně 45.839,40.
č. 06 – 138 – Rada obce jmenuje :
Likvidační komisi k provedení likvidace vyřazeného obecního majetku ve složení - předseda Ing. Josef Křížek, členové – p. Oldřich Bartoš a p. Vlastislav Mrkos.
č. 06 – 139 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti TJ Sokol Dubicko o zproštění poplatku ze vstupného za sokolský ples
pořádaný TJ Sokol Dubicko dne 5.2.2011.
č. 06 – 140 – Rada obce schvaluje :
Darovací smlouvu na poskytnutí peněžité částky 5.000,- Kč na financování ekologické
akce obce – spolufinancování ozelenění vodotečí v k.ú. Dubicko, uzavřenou mezi Ing.
Stanislavem Sojákem - INFOA, IČO 10656618, Dubicko, Nová ulice 141, jako dárcem a
Obcí Dubicko, jako obdarovaným.
č. 06 – 141 - Rad obce schvaluje :
Smlouvu o zpracování daňového přiznání obce Dubicko za rok 2010, uzavřenou mezi
Obcí Dubicko a Účetní a daňovou kanceláří MiRyz Soft s.r.o. Dubicko.
č. 06 – 142 - Rad obce schvaluje :
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru, uzavřenou mezi Obcí Dubicko
a EKOLAMP s.r.o. Praha.
č. 06 – 143 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z jednání 01. Rady svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ze dne 27.1.2011.
č. 06 – 144 - Rad obce bere na vědomí :
Zápis z 25. Valné hromady Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, konaného dne 14.1.2011.
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