Usnesení z 10. veřejného zasedání ZO obce Dlouhá Stráň ze dne 19. 12. 2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrh programu jednání dnešního zasedání
2. návrhovou komisi ve složení _ ing. Babnič Drahomír, Gollová Anna
3. rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích 1.275.000 Kč.
4 pověření starosty obce ke zmocnění schválení rozpočtového opatření č. 6 včetně
rozpočtových změn od 19.12.2008 do 31. 12. 2008
5. OZV č. 1/2008 o stanovení výše poplatku za likvidaci domovních odpadů pro rok 2009
6. poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 1.000,- Kč v roce 2009 a to CZP v Bruntále
7. rozpočet dobrovolného svazku MSH
8. neinvestiční příspěvek 10,- Kč na obyvatele a příspěvek na manažera dobrovolného svazku
M SH pro rok 2009
9. nákup mobilního telefonu pro starostu obce v roce 2009 do výše 5.000,- Kč
10. úpravu odměny za úklid prostor OÚ od 1. 1. 2009 na výši 400,- Kč hrubá mzda
11. cestovní paušál pro členy ZO, zásady pro životní jubilea a zásady pro zapůjčování
techniky zůstávají v platnosti nadále beze změn v dosavadní výši
12. drobný prodej dřeva v roce 2009 dle stanovených zásad za cenu 350,-. Kč/m3
13. platby sjednaných neinvestičních příspěvků v roce 2009 na žáky ZŠ a PO
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. prodej akcií ve vlastnictví obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zápisy z jednání MSH
2. vyhodnocení akce opravy obecních komunikací v roce 2008
3. informaci o zhodnocení uskutečněných kulturních akcí v obci v roce 2008
5. stanovisko ZO ke zřízení pěší stezky kolem Mateicucového

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Provedení řádné inventarizace veškerého majetku obce ke dni 31. 12. 2008
2. Vyvolat neprodleně jednání s p. Mateiciucem ve věci odstranění neoprávněné a
nepovolené výstavby brány na obecním pozemku
3. na nejbližší poradu starosty obce pozvat k jednání vlastníka nemovitosti p. Magdalenu
Iliadisovou k osvětlení možnosti prodeje par. č. 162/1 její části dle podané žádosti p.
Kunčického.

V Dlouhé Stráni dne 19. 12. 2008
Zapsala: Fojtíková L.
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