
 

Usnesení z  15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne 19. 3.2010 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1.předložený program jednání  ZO 

2.návrhoivou komisi ve složení : Prchlík Miroslav  a  Záhorec  Josef 

3.Rozpočtové opatření  č. 1 dle přílohy 

4. Výsledek čerpání rozpočtu za rok 2009 dle přílohy, který je nedílnou součástí  tohoto  usnesení 

5.zrušení  odběru SZ v písemné formě  k 30.6.2010 

6.zrušení  veřejné telefonní stanice 554715061 na čp. 5  Dlouhá Stráň k 31.3.2010 

7.Vstup  obce Dlouhá Stráň do sdružení obcí MAS Nízký Jeseník 

8.Zprávu  o výsledku inventarizace majetku   provedené k 31.12.2009 

9.plán  kulturních akcí  pro rok 2010 

10.předložený  návrh  usnesení z dnešního jednání ZO 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  

1.Vítání  nových občánků v obci  v sobotu 27.3.2010 

2.vydání  rozhodnutí o napojení se na obecní komunikaci – plánované novostavby RD pro ing. Pavla 

   Babniče a paní Ivanu Kutlákovou + Rudolfa Kopeckého 

3.výzvu  k občanům k úhradě stanovených poplatků v roce 2010 za popelnice, psy a pronájmy 

   pozemků 

4.informaci  starosty o nepřiznání dotace na opravu hřbitovní zdi a márnice  u kostela pro rok 2010 

5.informaci  starosty o ustanovení  povodňové komise  v obci 

6.informaci  starosty  o podání žádosti na přidělení 3 pracovníků na VPP pro rok 2010 a to  p. Tihelku, 

   Selčana a Tarabáše St  z důvodů plánované výsadby  5000 tisíc nových stromků v obecním lese a 

   Vzniklé  potřeby  stavby   skladu  na paliva a stroje  u  Obecního úřadu. 

 



7.Uspořádání  plánované  akce  Jarní setkání občanů obce, které se uskuteční  v pátek dne 2.4.2010 

    od 17.00 hod v sále  Obecního úřadu v Dlouhé Stráni 

8.informaci  starosty o připravované  dlouhodobé studii  k vybudován í centra obce u kostela 

9.informaci  o možném prodeji palivového dřeva v roce 2010 – opět se budou přijímat písemné 

   objednávky. Nejdříve se budou vykrývat požadavky  důchodců . 

10.informaci  o hospodaření   tenisového kurtu v obci za rok 2009 

11.informaci  starosty  o  vyčíslení nákladů na úklid sněhu v roce 2009 a 2010 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.zajistit  důstojný průběh přivítání nového občanka v obci 

  Úkol  : starosta, účetní     do 27.3.2010 

2.Písemně  zrušit odběr  SZ v písemné formě  k 30.6.2010 

   Úkol : starosta , účetní    do 30.6.2010 

3.Zajistit  vstup do sdružení  MAS Nízký Jeseník, a podpis smlouvy o vstupu 

   Úkol  : starosta     do 30.4.2010 

4.Vyhlášení  termínu pro příjem požadavků n a prodej palivového dřeva v roce 2010  

    Úkol : starosta      do  30.4.2010 

5.zrušení  telefonní  linky 554715061  k 31.3.2010 

   Úkol :  starosta + účetní                                                      termín  ihned 

 

V Dlouhé Strání dne 19.3.2010 

Zapsala : Fojtíková 

Jiří Perďoch 

starosta obce 

 

Miroslav Prchlík 

místostarosta obce 


