Usnesení z 13.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne 18.9.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.návrh předloženého usnesení
2.návrhovou komisi ve složení Prchlík Miroslav, Tarabáš Stanislav
3.čerpání rozpočtu dle přilohy za 1.pololetí 2009 a k 30.8.2009
4.rozpočtové opatření č. 1 v příjmech i ve výdajích dochází ke zvýšení o + 175.092,- Kč.
Nadále zůstává rozpočet jako vyrovnaný. Položkové rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.
5.Prodej pozemku par.č. 162/15 o výměře 788 m2 pani ing. Pavlu Babničovi k výstavbě RD
za cenu 90,-Kč/m2.
6.ZO rozhodlo , že místní hřbitov , márnice a hřbitovní zídka na parcelách st. 74 o výměře 25 m2
občanská vybavenost a par.č. 136 o výměře 400 m2 ostatní plocha –hřbitov v KÚ Dlouhá Stráň
představuje pro obec Dlouhá Stráň památku místního významu.
7.podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zídky , márnice a vybudování kolumbária pro rok 2010
prostřednictvím ing. Skybové za cenu 20.000,- Kč
8.nákup laminátoru v ceně 1783,- Kč, kotliny v ceně 1.452,- Kč, kola štěstí v ceně 1.000,- Kč a
přenosného telefonu v ceně 1.500,- Kč pro potřebu kanceláře obce
9.provedení úprav vstupu do budovy OÚ panem Selčanem – schody + sokl
10.rozšíření přípojky veřejného osvětlení k RD manžejů Janáčkových podle vyhotoveného projektu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.ukončení jednaná ve věci změny ÚP č. 1 v Dlouhé Stráni
2.Informaci o rozšíření nepovolení stavení činnosti v obci
3.uzavření smlouvy o bezúplatný převod pozemku od PF Bruntál dne 21.9.2009
4.uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k par.č. 690/1 na vybudování
přípojky NN pro pana Dana Luňáka.

5.informaci o průběhu výběrového řízení na zhotovitele rozšíření ústředního topení do kanceláří
OÚ Dlouhá Stráň.
Němec Josef
Ing.Kupka Jiří
6.informaci o vyřízení žádosti o odkup pozemku par.č. 87/1 – manželé Šimončíkovi
Dle směrnic ZO lze odkup provést až v roce 2012.
7.informace o instalaci dopravního značení na obecní komunikaci pracovníky VPP
8.vyhodnocení akcí Rybí košt a Stráňských slavností – tvoří součást zápisu z veř. zasedání
9.návrh plánovaných úprav okolí kostela dle předloženého projektového návrhu pro roky 2010 až
2011

Zastupitelstvo obce ukládá :
1.zjednant nápravu v rozvíjející se nepovolené stavební činnosti v obci –
Starosta , předseda stavební komise

termín do 31.10.-2009

2.Podepsat smlouvu na bezúplatný převod pozemků od PF Bruntál
Starosta

termín 21.-9.2009

3.projednant s vlastníkem potoka plánované rozšíření a úpravy okolí kostela , které by se dotkly
koryta potoka – přemostění .
Starosta

termín : 30.11.2009

4.Přizvat k jednání p. Maralíkovou – o možnost odprodeje části pozemku 134/2 ( po lipu) do
vlastnictví obce.
Starosta

termín : do 30.9.2009

5.Vybrat zhotovitele rozšíření ÚT do kanceláře
Starosta

termín do 30.9.2009

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1.Prodej pozemku par.č. 162/15 manželům Janáčkovým ( ve schváleném ÚP obce je tato par.určena
pro výstavu rodinného domku.

V Dlouhé Stráni dne 18.9.2009

