
       Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO obce Dlouhá Stráň ze dne 24. 10. 2008 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.Návrhz programu dnešního jednání 

2. Návrhovou komisi ve složení Prchlík Miroslav, Tarabáš Stanislav 

3. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene k par. č. 162/15,693 a 700/10 ochranné  

   pásmo k podzemnímu vedení NN s právem vjezdu a vstupu na uvedené pozemky v  

  souvislosti s opravami a údržbou energetického zařízení.  

  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě ke zřízení věcného břemene k par.č.- 87/4 – na 

  pozemku bude umístěno podzemní komunikační vedení  

4. rozpočtové opatření k 30. 9. 2008 dle zápisu 

5. Rozpočtový výhled na rok 2010 a rok 2011 dle zápisu 

6. Čerpání rozpočtu za l pololetí roku 2008 dle přílohy  

   Čerpání rozpočtu za ¾ roku 2008 dle přílohy.  

7.projedníní zápisů z výboru finančního a kontrolního  

8. Nákup kopírky v celkové ceně27.597,- Kč-    -  DDHM 

   Nákup ponku do dílny od p. Selčana  za 500,- Kč – evidované zásoby 

   Nákup tresoru v hodnotě 1.199,-. Kč pro kancelář OÚ – evidované zásoby 

   Cenové ohodnocení samovýroby dřevěných lavic – 10  ks á 600,-. Kč 

9. Dodatek k usnesení ZO ze dne 15. 12. 2006 

    Prodej pozemků v přímém sousedství objektu trvalého bydlení se uskuteční pouze  

    vlastníkům takové nemovitosti a po prokázání se trvalým pobytem v obci po dobu 

    nejméně 3 let. 

10. Uzavření smlouvy s Karetou Bruntál na pronájem plochy oplocení hřiště od 1. 9. 2008 do 

    31. 12. 2008 za cenu 2000,- Kč za 1 m2 / měsíc. 

11. Uzavření smlouvy na odvoz a likvidaci domovních odpadů pro rok 2009 s TS Bruntál s.r.o. 



Zastupitelstvo obce ukládá: 

L. projednat a dokončit vyřízení nesplněných úkolů ze zasedání13.6.2008  

 Úkol: starosta     termín  15.12.2008  

2. Podepsání a odeslání smluv s ČEZ 

Úkol: starosta    termín do  31.10.2008  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. projednání zápisů z finančního a kontrolního výboru  

2. zprávu z projednání zápisů Mikroregionu Slezská Harta 

3. informaci o povolení opravy hřbitovní zdi včetně kolumbár  

 

V Dlouhé Stráni dne 24. 10. 2008 

Vyhotovila: Fojtíková 

 

Perďoch Jiří 

Starosta obce 


