Usnesení z 2. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň ze dne 18.3.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.návrh dnešního programu jednání
2.návrhovou komisi ve složení Prchlík Miroslav a Kostelanská Vlasta
3.Čerpání rozpočtu za rok 2011 dle přílohy
4.Prodej pozemků manželům Renatě a Karlovi Skácelovým
Část par.č. 99/1 orná za cenu 6,- Kč/m2
Část par.č. 99/3 ostatní plocha ost. komunikace za cenu 10,- Kč/m2
Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena geometrickým plánem, který bude vyhotoven
na náklady kupujících.
5.Nové zásady pro půjčován í techniky ve vlastnictví obce pro občany platné od 19.3.2011 dle přílohy
6.Cenu za prodej palivového dřeva prodávaného v roce 2001 s platností od 1.4.2011 a to
400,- Kč za 1 bm.
7.vyhotovení projektové dokumentace na opravu mostu u kostela, odvodnění kostela a
přístupovou komunikaci ke hřbitovu v roce 2011.
8. předložené usnesení z dnešního jednání

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.informaci starosty o podání 2 žádosti na opravu márnice a hřbitovní zdi v roce 2011.
Žádosti zpracovala a předala ing. Skýbová Marie za úplatu 10.800,-Kč
2.Informaci o problematice zaměstnávání pracovníků na VPP v roce 2011
3.Stanovený pořadník žadatelů na odprodej palivového dřeva v roce 2011
4.Podané informace k nadcházejícímu sčítání lidu ke dne 26.3.2011
5.informaci o pořádané akci na podporu ochrany klimatu
6.Informaci o přípravě jarního setkání občanů dne 15.4.2011
7.Informaci o instalování dalšího kontejneru na plast u OÚ

(Výměna za kontejner na barevné sklo u restaurace U Jirky.
8.Informaci o očkování psů Dlouhé Stráni - ve čtvrtek dne 14.4.2011 v 17.00 hod u OÚ
9.Zpravu starosty z jednání Mikroregionu Slezská Harta
Zastupitelstvo obce ukládá :
1.Evidovat písemné požadavky na prodej palivového dřeva v roce 2011 a stanovit pořadník dle
rozhodnutí ZO
1.invalidní důchodci
2.starobní důchodci
3.občané obce
Úkol : místostarosta a účetní

termín : v průběhu roku 2011

2.Vypracovat směrnice a pravidla pro hru stolního tenisu v sále OÚ v Dlouhé Stráni
Úkol – starosta + místostarosta

V Dlouhé Stráni dne 16.3.2011
Zapsala : Fojtíková

Jiří Perďoch
Starosta obce

Miroslav Prchlík
Místostarosta obce

termín do 15.4.2011

