Usnesení z 8. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne 29.8.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje
------------------------------------1.Návrhovou komisi ve složení ing. Babnič Drahomír, Gollová Anna
2.Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce Děčín na uzavření věcného břemene na uložení
zemního vedení NN k RD manželů Janáčkových
3. Přijetí krátkodobého municipálního úvěru ve výši 2.200 000,- Kč slovy – dvamilionydvěstětisíc korun českých od Komerční banky a.s. na předfinancování projektu reg.č.
07/002/3211a/780/000761 : Rekonstrukce obecních komunikací a zlepšení vzhledu obce
4.Navržené rozpočtové opatření týkající se poskytnutí a profinancování úvěru z KB včetně
úroků, úhrady předložené faktury za zhotovené dílo zhotoviteli - Karetě Bruntál a
následně profinancování poskytnuté dotace z RO SZIF Praha
5.Uzavření smlouvy na pronájem plochy oplocení obecního sportoviště pro firemní reklamu
mezi obcí a Karetou Bruntál za úplatu 2 000,- Kč/m2 a měsíc od 1.4.2008 do 31.8.2008
6.Odkoupení pozemků dotčených obecní komunikací od jiných vlastníků dle geometrického
plánu č. 159-35/2008 a 2523-35/2008
manželé J. a M. Prchlíkovi par.č. 44/2 o výměře 50 m2
par.č. 3247/19 o výměře 53 m2 za cenu 100,- Kč/m2
paní Hana Iliadisová
par.č.
59/5 o výměře 117 m2 za cenu 150,- Kč/m2
manželé F.a F.Novákovi
par.č.
70/2 o výměře 61 m2 za cenu 100,- Kč/m2
manželé J.a V.Eliášovi
par.č. 866
o výměře 19 m2 za cenu 100,- Kč/m2
manželé J. a J..Gábrhelíkovi par. č. 3247/18 o výměře 7 m2 za cenu 100,- Kč/m2
PF.územní prac. Bruntál
par.č. 3247/15 o výměře 218 m2 bezúplatný převod
Par.č. 3247/16 o výměře 152 m2 bezúplatný převod
Par.č. 3247/17 o výměře 20 m2 bezúplatný převod
Lesy ČR-Hradec Králové par.č. 758/3 o výměře 15 m2
Zastupitelstvo obce pověřuje:
-------------------------------------1.starostu obce podpisem smlouvy o úvěru s KB a.s.
2.starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene k par. 162/15 k uložení
zemního vedení NN k RD manželů Janáčkových

Jiří Perďoch
starosta obce

Miroslav Prchlík
místostarosta obce

