Usnesení z 6 veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne
14. 3. 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Předložený návrh programu dnešního zasedání ZO
2. Návrhovou komisi ve složení Záhorec Josef, ing. Babnič Drahomír
3. Výsledné čerpání rozpočtu hospodaření obce za rok 2007 tak jak bylo předloženo
4. Zprávu o výsledku provedené prověrky hospodaření obce za rok 2007 provedené
kontrolním oddělením KÚ MSK Ostrava spolu se závěrečným účtem obce na
základě zákona 250/2000 Sb., § 17 písm. a) a to bez výhrad.
5. Zřízení l pracovního místa na VPP v období od 1. 4. 2008 do 31. 10. 2008
6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě k uložení zemních kabelů telefonní přípojky
k
RD manželů Bilových pro manžele Bilovi
7. Vyhlášení záměru k pronájmu části par. č. 99/1 o výměře cca 110 m2
8. Novou výši odměn členům ZO dle vyhlášky č. 79/2008 Sb., s platností od 1. 2. 2008
a to:
starosta
10.040,- Kč
místostarosta
8.480,- Kč
člen ZO + předseda výboru
1.010,- Kč
9. Přidělení neinvestiční dotace ve výši 500,- Kč CZP v Bruntále
10. Usnesení z dnešního jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o podání žádosti na vydání stavebního povolení k rozšíření telefonní
přípojky k RD Bilových a vyhlášení územního řízení na den 18. 3. 08 k této
záležitosti.
2. informaci o vydání povolení ke zvláštnímu užívání obecní komunikace firmě KVZ
Zlín k uložení zemních kabelu.
3. informaci starosty o prověření podané žádosti o přidělení dotace z PRV na opravu
obecních komunikací v roce 2008
4. informaci o vydání územního souhlasu s výstavbou skladu zahradního nářadí panu
Josefu Záhorcovi
5. informaci starosty o možnosti rozšíření činnosti Městské policie do jednotlivých
obcí
za úplatu a na základě uzavřené vzájemné smlouvy.
6. informaci o projednání zprávy kontrolního výboru při OÚ Dlouhá Stráň za 12/07.
7.informaci o množství vytěženého spadlého dřeva v obecních lesích za období
2-3/2008
8. informaci starosty v jednáních ve věci přidělení dotace z roku 2007 na revitalizaci
víceúčelového sportoviště v obci
9. informaci o pokácení lípy naproti Záhorcovému a u kostela
10. informaci o stanovení pořadníku na prodej palivového dřeva v roce 2008 dle
došlých požadavku od jednotlivých občanů dle zásad k prodeji z r. 2007
11. informaci o připravovaném jarním setkání všech spoluobčanů dne 21. 3. 2008

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Podat žádost na ÚPÁCH v Bruntále na povolení zřízení l pracovního místa VPP pro
rok
2008
úkol - starosta , účetní
termín do 31. 3. 2008
2. Uzavřít smlouvu s ÚP v Bruntále ke zřízení l pracovního místa na VPP v době od
1. 4. 2008 do 31. 10. 2008
úkol - starosta
termín do 31. 3. 2008
3. Vyhlásit záměr k pronájmu par. č. 99/1 o výměře cca 110 m2
úkol - starosta , účetní
termín do 20. 3. 2008
4. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě s manželi Bilovými k uložení zemních kabelů
telefonní přípojky v pozemcích ve vlastnictví obce.
úkol - starosta
termín před zahájením výkopových
prací
5. Uzavření smlouvy na pronájem pozemku část par. č. 99/1 o výměře 110 m2 manželům Skácelovým
úkol - starosta , účetní
termín: po nabytí platnosti vyhlášení
záměru k pronájmu
6. Neprodlené zajištění odbytu vytěženého dřeva
úkol - starosta , místostarosta
termín do 31. 3. 2008

Perďoch Jiří
starosta obce

Prchlík Miroslav
místostarosta obce

V Dlouhé Stráni dne 17.3.2008
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