
Usnesení z 12. veřejného zasedání ZO obce Dlouhá Stráň ze dne  19.6.2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1. Předložený návrh programu jednání 

2. Návrhovou komisi ve složení  ing. Babnič Drahomír a Záhorec Jan 

3. Výsledek hospodaření obce za rok 2008 spolu se závěrečným účtem a to bez výhrad 

4. Bezúplatný převod velkoplošného informačního panelu z KÚ MSK Ostrava na Obec Dlouhá 

    Stráň na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě z roku 2004. 

5. změnu č. 1 ÚP obce Dlouhá Stráň  

Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň příslušné podle ustanovení  § 6 odst. 5 písm. c) zákona                           
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v souladu s ustanovením § 
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává změnu č. 1 
územního plánu obce Dlouhá Stráň formou opatření obecné povahy. 
 
6. převod pozemků   dotčených korytem potoka  Lesům ČR a to úplatným převod  stanoveným  
   znaleckým posudkem. 
7. darovací smlouvu uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic Praha a obcí  Dlouhá Stráň ve věci 
    bezúplatného převodu pozemku par.č.-  572/1 ostatní plocha – jiná  o výměře  875 m2, který je pro 
    SSMSK Bruntál nepotřebný . 
8.Vyhlášeník záměru k pronájmu par.č. 411/2 TTP o výměře 666 m2 

 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí : 

1.informaci o podání žádosti na odbor dopravy  o označení výhyben na obecní komunikaci 

   značkami Zákaz stání 

2.žádost p. Iliadisové  na vydání souhlasného stanoviska  k umístění staveb a to  

   Stání pro osobní automobil, stavbu skleníku a přístupové komunikace ke stavbám na par.č. 

   162/10 

3.Informaci o podání žádosti o oddělení pozemků u kostela u Bártkového a vytyčení obecní 

  komunikace mezi p. Kačírkem a Kohutem 

4. Informaci o zřízení CZECH POINTU  a datových schránek v obci  
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5. Informaci o připravované akci cyklovýlet kolem Slezské Harty dne 21.6.2009 

     stanovení  komisařů v obci – Gollová Anna  Gábrhelíková Jarmila 

6. Informaci o připravované akci Rybí košt  v soboru  dne 4.7.2009 v obci 

7. Informaci o průběhu voleb v obci do EP 

8. Prodej pozemku par.č. 146 o výměře 177 m2 - zahrada manželům Oppeltovým schváleno 

    v ZO v roce 2001 

9.Informaci o zahájení stavby opravy Stráňského potoka. 

10.Informaci o zvýšení oplocení východní  strany  plotu víceúčelového sportoviště 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.Projednání převodu pozemků starostovi obce mezi Lesy ČR a  obcí Dlouhá Stráň a to 

   úplatným převodem   za cenu znaleckého posudku. 

2.Starostovi obce uzavřít  a podepsat darovací smlouvu na velkoplošný informační panel 

    dle smlouvy o budoucí smlouvě z roku 2004  mezi KÚ MSK Ostrava a obcí Dlouhá Stráň 

3. Starostovi obce  uzavřít a podepsat darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemku 

    par.č. 572/1 ostatní plocha – jiná  o výměře 875 m2 od Ředitelství silnic dálnic Praha 

 

Zastupitelstvo obce nesvaluje 

1.Prodej pozemku par.č. 162/10 ost. plocha - manipulační  paní Haně Iliadisové 

 

 

Perďoch Jiří 

starosta obce 

 

Prchlík Miroslav 

místostarosta obce 
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