
Usnesení z 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne 13. 6. 2008 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.navrhovou komisi ve složení Prchlík Miroslav,Tarabáš Stanislav  

2. provozní řád tenisového kurtu a ceník za pronájem tenisového kurtu  

3. podpis smlouvy o dílo na opravu obecních komunikací v  částce 3.485.647,36 

4. úpravu ceny za pronájem sálu s platnosti od 1. 7. 2008 a to: 

 pro občany obce   400+100 za elektřinu = 500,- Kč 

 pro ostatní    900+100 za elektřinu = 1.000,- Kč 

5. vyhlášení záměru na pronájem parcely 690/1 k parkování nákladních vozidel  

6. cenu za pronájem pozemků k parkování nákladních vozidel sloužících pro 

podnikatelské účely a to za cenu 25,-Kč za 1 m2 za rok 

7. zřízení nových www stránek obce a uzavření smlouvy na jejich zřízení  

 vstupní poplatek    9000,- Kč 

 pravidelný měsíční poplatek 200,- Kč 

 roční poplatek za doménu   360,- Kč 

8. rozšíření četnosti odvozu plastů z obce v letním období  

9. rozpočtové opatření č.1- statní dotace na revitalizaci hřiště ve výši 685.000,- Kč 

10. nákup softwaru WORD pro potřebu OÚ  

11. nákup přenosného WC na tenisový kurt v částce do 20.000,- Kč 

12. navržené usnesení z dnešního jednání  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. zprávu o výsledku hospodaření spolu se závěrečným účtem dobrovolného svazku 
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2. ustanovení správce tenisového kurtu pana Romana Zátopka st. A provozní dobu 

tenisového kurtu  

3. informace o neoprávněném parkování vozidel na obecní komunikaci  

4. informace o vytýčení obecní komunikace geodetickou firmou a informaci o 

plánovaných nákladech na odkoupení pozemků jiných vlastníků dotčených obecní 

komunikací v částce cca 72.100,- Kč 

5. informace o uskutečněném výběrovém řízení na zhotovitele opravy obecních 

komunikací a vítěze výběrového řízení – KARETU Bruntál s.r.o.  

6. informaci o popisu dohody na poskytnutí státní dotace na opravu místních 

komunikací  

 státní dotace činí    3.143.751,- Kč = 90% 

 podíl obce činí        341.896,36 Kč = 10% 

7. informaci o uskutečněné brigádě v obecních lesích  

8. informace o stanovení pracovní doby pracovníka VPP  

9. informace místostarosty o prodeji palivového dřeva z obecních lesů 

10. informace o poskytnutí státní dotace na plánované Stráňské slavnosti v  srpnu 2008 

ve výši 14.000,- Kč z toho je podíl obce 5.888,- Kč 

11. informace o zřízení www stránek obce – adresa: www.dlouhastran.cz  

12. informace o neoprávněné výstavbě oplocení – brány na pozemku par. č.690/8 

panem Mateiciucem 

13. informace o prodeji hlíny  

14. informace s obsahem zápisu č. 1 Mikroregionu SH ze dne 5. 2. 2008 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:  

1. požádat o vytýčení hranic pozemku par. č.690/8 

   úkol:starosta     termín: do 20. 6. 2008 

2. vyvolat neprodleně jednání s panem Mateiciucem ve věci neoprávněného oplocení a 

nepovolené výstavby brány na obecní parcele  
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 úkol: starosta      termín: po zaměření  

3. vyřízení nesplněného bodu ze zasedání ZO – nefunkční meliorační odpad s PF Bruntál  

 úkol: starosta      termín: do 30. 6. 2008 

4. připravit rozpočtové opatření na nákup pozemků dotčených obecní komunikací  

 úkol: účetní, finanční výbor     termín: do příštího veřejného  

            zasedání  

5. zhotovit informační tabuli TENISOVÝ  KURT,telefonní kontakt  

 úkol: starosta, účetní      termín: 30. 6. 2008 

6. zajistit vyčištění koryta potoka u vlastníka LESY Frýdek Místek- prac. Krnov 

 Úkol: starosta      termín: do30.6.2008 

 

 

 

V Dlouhé Stráni dne 13. 6. 2008 

 

 

Jiří Perďoch  

Starosta obce 

 

Miroslav Prchlík 

Místostarosta obce 
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