
Usnesení z  11. Veřejného zasedání  ZO obce Dlouhá Stráň ze dne 20.3.2009 

Zastupitelstvo obce  schvaluje : 

1.Předložený návrh programu dnešního jednání 

2.návrhovou komise ve složení : Prchlík Miroslav a Tarabáš Stanislav 

3.uzavření darovací smlouvy na pozemky par.č. 409/1 o výměře 114 m2   neplodná plocha  

   a část par.č. 739  ostatní komunikace , které obci daruje ing. Beníšek Jan. 

4.odkoupení  částí pozemků par.č. 410 a 411/1 o výměře cca 200 m2 od manželů Bártkových 

   k zajištění přístupu k obecním lesům, kdy cena bude stanovena dohodou mezi oběma 

   stranami. 

5.Na základě  nařízení vlády ze dne 5.1.2009 , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,  

   o odměnách za výkon funkce členů obecních zastupitelstev s platností  od 1.4.2009 takto : 

  starosta obce   9.131+1304 = 10.435,-  / 10.440,- Kč 

  místostarosta   7.509+1304 =    8.813,- /    8.820,- Kč 

  člen zast.+předseda výboru                   880+  180 =    1.060,- Kč  

6.zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň schvaluje  

   1.Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt  „E-Government v obcích – CzechPOINT „  

     v předloženém znění- plná verze. 

   2.spolupráci mezi obcí Dlouhá Stráň a Městem Bruntál o poskytování služeb  eGON centra dle 

      předloženého návrhu. 

  7.podání žádosti o dotaci na zřízení pracoviště CzechPOINTU  ve výši  93.927,- Kč( 15% vl.podíl+85% 

     dotace EU) 

     a podání žádosti o dotaci na kulturní akce v obci ve výši 30.000,- Kč ( 40% vl.podíl + 60% dotace) 

8. Zvýšení sazby za provádění příležitostných prací na 65,- Kč/hod s platností od 1.4.2009 

9. drobný prodej dřeva občanům obce a zaměstnancům obce  uskutečňovat pouze  pro vlastní  

    potřebu domácnosti žadatele. V případě  porušení  tohoto nařízení, nebude odprodej žadateli 

     v následujícím  roce umožněn. 
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10.úpravu ceny za pronájem sálu  zpětně s platností od 1.3..2009 takto : 

     Občané  s  TP v obci pouze však pro vlastní účely   400 + 100 za elektriku = 500,- Kč 

     Ostatní   ( cizí + chataři )     700 + 100 za elektriku= 800,- Kč 

11.podání výpovědi z pronájmu pozemku par.č. 162/1 nově 162/15 paní Pavle Jindrové z Bruntálu 

12.vyhlášení záměru k pronájmu části par.č.835  

13. rozšíření ústředního topení na OÚ – 2 větev  pro kancelář starosty a účetní v ceně+ do 25.000,- Kč 

14. čerpání rozpočtu za rok 2008 – příjmy         7.442.050,53 Kč 

          Výdaje        7.638.720,78 Kč 

Stav finančních prostředků k 31.12.2008           1.258.667,14 Kč 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

1.Podání žádosti na ÚP v Bruntále o zřízení 2 pracovních míst na VPP pro rok 2009 

2.Zprávu z jednání svazku obcí Mikroregion Slezská Harta 

3.Zprávu o postupu   jednání s. p. Mateiciucem ve věci neoprávněné výstavby brány a oplocení 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.Zajistit geometrické oddělení parcel  a ostatní potřebné podklady pro plávaný odkup a převod  

  parcel  od ing. Beníška a manželů Bártkových 

  termín do 30.6.2009      úkol starosta + účetní 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

1.Prodej pozemku par.č. 162/10  žadateli pani Petru Kunčickému  nebo Magdaleně Iliadisové 

   dokud nebudou splněny podmínky dané vyhláškou zastupitelstva obce – trvalý pobyt vlastníka 

   nemovitosti v obci po dobu  nejméně 3 let. 

 

V Dlouhé Stráni dne 20.3.2009 

Zapsala : Fojtíková L. 

Jiří Perďoch   - starosta obce 

 

Miroslav Prchlík   místostarosta obce 
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