
Usnesení  z  14. veřejného zasedání ZO obce Dlouhá Stráň ze dne 18.12.2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1.Program dnešního zasedání ZO 

2.Návrhovou komisi ve složení  ing. Babnič Drahomír, Gollová Anna 

3.Čerpání rozpočtu k 30.11.2009 dle přílohy 

4.Zplnomocnění starosty schválením rozpočtového opatření č. 2 jako celek 

5.OZV č. 1/2009  o výši poplatku pro rok 2010 za likvidaci PDO 

6.Rozpočet na rok 2010 a to jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části 1.220.000,-Kč 

   Položkový rozpočet tvoří přílohu zápisu 

7.Dodatek ke smlouvě s TS Bruntál o nakládání s odpady v roce 2010 

8.Výši odměny za pravidelnou kontrolu a zauhlování kotle ÚT p. Selčanovi  - 710,-Kč hrubé 

   Mzdy po dobu topné sezony. 

9.Převod pronájmu pozemků Prchlíková Jiřina –Prchlík Miroslav ml 

10.Uzavření dohody na provádění zimní údržby obecních komunikací pro zimní období 2009- 

   2010 s panem Prchlíkem ml. 

11.Cestovní paušál starostovi obce , životní jubilea a práce s dětmi dle směrnice platné 

     v roce 2009. 

12.Prodej palivového dřeva  pro rok 2010  pro občany a zaměstnance OÚ platí dle směrnice 

     pro rok 2009 

13.Rozpočet MSH dle přílohy 

14.Platbu příspěvků MHS na občana 10,- Kč a na manažera Mikroregionu 5,- Kč na občana 

15.Návrh kupní smlouvy na majetkoprávní vypořádání pozemků po úpravě vodního toku 

    uzavřenou mezi Obcí Dlouhá Stráň a Lesy Frýdek-Místek, správa toků Krnov a to prodej 

    1340 m2 á 10,- Kč = 13400,- Kč 

16.Poskytnutí příspěvku  ve výši 500,- Kč OSZP Bruntál 

17.Úhradu faktury ve výši 124.355,-Kč za  rozšíření ústředního topení a výměnu kotle 

   v budově OÚ 
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18.Upravu odměňování za odborné  práce prováděné na základě dohod o provedené práci 

      Na částku 90,- Kč s platností od 1.10.2009( poslední úprava byla provedena dne 20.2.2004) 

19.Prodej vyřazeného kotle ÚT za cenu 3.000,- Kč 

20.Dodatečně stavbu nového komína v budově OÚ v celkové hodnotě 20.056,- Kč 

21.Vyhlášení  inventarizace veškerého majetku obce k 31.12.2009 

22. Usnesení  z dnešního zasedání ZO 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

1.Zprávy KV  a FV při OÚ Dlouhá Stráň 

2.Výsledek vyúčtování dotace na CZECH –POINT 

3.Podání žádosti na SZIF Opava o přiznání dotace na opravu hřbitovní zdi, márnice a 

   vybudování kolumbária pro rok 2010 

4.Informaci o rozšíření VO u Janáčkového v hodnotě 20.468,- Kč 

5.zprávu o výsledku kontroly na revitalizaci hřiště v obci v roce 2008 provedenou 

   Ministerstvem pro místní rozvoj v Praze. 

6.Zprávu o  celkové výtěžnosti dřeva v roce 2009 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.Starostovi obce -  schválit rozpočtové opatření  č. 2 jako celek 

2.projednant připomínku pana Záhorce J. – parkování  nákladního auta  na silnici III třídy u 

   Záhorcového v Dlouhé Stráni úkol starosta   do 31.1.2010 

3.zpracovat a předložit  na zasedání ZO zprávu o hospodaření na tenisovém kurtu v roce 

   2009   úkol starosta a účetní do 31.1.2010 

4.Provedení řádné inventarizace  veškerého majetku obce k 31.12.2009    úkol starosta + 

   inventarizační komise 

 

Jiří Perďoch      - starosta obce 

 

Prchlík Miroslav  - místostarosta obce 
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