
Usnesení z 3. Veřejného zasedání Zastupitelstva  obce  Dlouhá Stráň ze dne 17.6.2011 

Zastupitelstvo  obce schvaluje : 

1.návrh dnešního programu  jednání 

2.návrhovou komisi ve složení ing. Babnič Drahomír ,  Záhorec Josef 

3.čerpání rozpočtu za období 1-5/2011  dle přílohy , která tvoří nedílnou součást zápisu 

    Plán ročních příjmů 1.478.000 čerpání k 31.5.  457.733,93 30,97 % 

    Plán ročních výdajů    1.478.000 čerpání k 31.5.    477.630,77        32,32 % 

4.Rozpočtové opatření dle přílohy , která tvoří nedílnou součást zápisu 

   Příjmy  - plán 1.478.000  se snižují    o 21.757,- Kč na částku 1.456.243,- Kč 

   Výdaje- plán  1.478.000   se zvyšují  o  21.590,- Kč na částku     1.499.590,- Kč 

   Schodkový rozdíl rozpočtu bude kryt kladným hospodařením  obce  z minulých let a profinancován 

   třídou 8. 

5.Výsledek přezkoumání  hospodaření obce  Dlouhá Stráň za rok 2010 spolu se závěrečným účtem  

   obce  vyjádřením  „bez výhrad „ . 

   Při přezkoumání hospodaření obce  dle § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb., za rok 2010 nebyly dle § 10 

   odst. 3 písmene a)  zjištěny chyby a nedostatky, a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 

  negativní  dopad  na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

6.prodej pozemku manželům  Evě a Josefu Záhorcovým  

   a to část par.č. 34/1, kdy přesná výměra prodávaného pozemku bude určena geometrickým 

    plánem, který si žadatelé nechají vyhotovit na své náklady. 

   Cena za prodávaný pozemek je stanovena   usnesením ZO   a vzájemnou dohodou a činí 

   u pozemku ostatní  plocha – jiná   10,- Kč/m2 

7.Neschvaluje přiznání dotace  KÚ MSK  Ostrava z programu Obnovy venkova v celkové 

    výši 405.000,-  přidělenou  na rekonstrukci hřbitovní zdi opravu márnice  a vybudování kolumbária. 

8.Poskytnutí  jednorázového příspěvku na provoz   CZP v Bruntále  ve výši 1.000,- Kč na základě jejich 

   žádosti. 

 



9.Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce Děčín a obcí Dlouhá Stráň  na zřízení věcného břemene  ke 

   zřízení přípojky NN k RD Dana Luňáka. 

10.Navržené usnesení z dnešního jednání 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

1.Informaci o pronájmu pozemku  par.č. 99/3 o výměře 61 mě  -Rudolf Kopecký  a Ivana Kutláková 

   vlastnici RD na par.č. 99/2 

2.zprávu o propředeném přezkoumání hospodaření MSH spolu se závěrečným účtem  za rok 2010 

    bez výsledkem bez výhrad. 

3.informaci starosty a podání žádosti na prodloužení smlouvy s ÚP  pro VPP  od 1.7. do 30.,11.2011 

4.informaci starosty o průběhu uskutečněných  akcí stavění  máje, reje čarodějnic  a kácení máje. 

5.informaci starosty  o škodní události vzniklé při kosení trávy pracovníkem VPP  na obecních 

   pozemcích- rozbité okno  osobního  automobilu. 

6.informaci obce o podání žádosti o  vyčištění  a prohloubení příkopy u Tannertového  a 

   Kohutového. 

7.Informaci starosty o povinnosti vlastníků travních porostů jejich údržbou  -  kosením nejméně 2x 

   ročně. 

8.Informaci starosty  pořádání  o akce Vodnický splav  pořádané Mikroregionem Slezská Harta 

9.Informaci starosty  z jednání MSH a o akcích plánovaných pro letní sezonu 2011 

10.Informaci místostarosty o průběžném hospodaření v obecních lesích  

11.in formaci starosty k plánované akci  Stráňské  slavnosti  dne 6.8.2011 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.Uravřít smlouvu na pronájem pozemku par.č.  99/3 o výměře 61 m2 nájemcům panu R.Kopeckému 

   A  I.Kutlákové 

   Úkol: starosta ,účetní      po vyhlášení záměru k pronájmu 

 



 

2.  V případě neschválení přijetí  přiznané dotace – zaslat dopis na KÚ MSK Ostrava  s vyjádřením 

     důvodů proč nelze  přijetí  dotace v roce  2011 akceptovat.    

     Úkol starosta       termín : ihned 

3. Uzavřít dohodu na uzavření smlouvy ke zřízení věcného břemeno s ČEZ Distribuce a.s. – přípojky 

    NN k novostavbě RD pana Dana Luňáka. 

    Úkol |: starosta      termín  do 30.6.2011 

 

 

V Dlouhé Stráni dne  17.6.2011 

Zapsala : Fojtíková 

 

 

 

Jiří Perďoch-starosta      

 

 

Miroslav Prchlík-místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


