Usnesení z 16. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne 18. 6. 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Předložený návrh programu dnešního jednání
2. Návrhovou komisi ve složení Tarabáš Stanislav, Kostelanská Vlasta
3. rozpočtové opatření č. 2 dotace na volby ve výši 20.680,- Kč v příjmové i výdajové části
4. prodej pozemku par. č. 162/10 o výměře 921 m2 ost.plocha – manip. paní Haně Iliadisové za cenu
10 Kč /m2 s uvedením věcného břemene práva vstupu na pozemek správci kurtu za účelem
sesbírání zapadlých míčů při hře na obecním hřišti.
5. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Stráň spolu se závěrečným účtem obce za rok
2009 a to bez výhrad.
6. Účetní směrnice 1/2010 až 16/2010 spolu se spisovým a skartačním řádem dle platných směrnic k
účtování od 1. 1. 2010.
7. OZV č. 1/2010 o pravidlech k volnému pobíhání psů na veřejných prostranstvích v obci.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s územním začleněním obce Dlouhá Stráň do MAS Nízký Jeseník.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Strategií MAS Nízký Jeseník pro období 2007 až 2013
a souhlasí s jeho zněním.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zastupováním obce v MAS Nízký Jeseník.
9.zastupitelswtvo obce schvaluje nákup ozvučovací techniky pro pořádaní obecních akcí v ceně do
20 000,- Kč.
10. ZO schvaluje návrh, aby nové zastupitelstvo obce pro období 2010 až 2014 pracovalo opět
v počtu
5 členů.
11. ZO schvaluje úpravu odměny předsedovi stavebního výboru na částku 1.200,- Kč /pololetí splatné
Vždy ve mzdě za měsíc červen a prosinec běžného kalendářního roku
12. Zapojení se do projektu Digitální technická mapa
13. Předložený návrh usnesení z dnešního jednání ZO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zápis z jednání svazku Mikroregion Slezská Harta a možnost odkupu nových cykloturistických map
Nízkého Jeseníku.
2. Projednání nabídky na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci
3. Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion Slezská Harta spolu se
závěrečným účtem svazku.
4. Zprávu o stavu v obecních lesích po jarní kalamitě a postup likvidace škod.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Starostovi obce aby zastupoval obec v MAS Nízký Jeseník
Úkol trvalý
1. Starostovi obce podepsat smlouvu s KÚ MSK Ostrava k projektu Digitální technická mapa
Úkol starosta

V Dlouhé Stráni dne 18.6.2010

termín do 30. 6. 2010

