
Usnesení z 5.veřejného zasedání ze dne 16.12.,2011 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1.Návrh programu jednání 5 veřejného zasedání 

2.Návrhovou komisi ve složení : Bilová Blanka, Záhorec Josef 

3.Čerpání rozpočtu k 30.11.2011 dle přílohy , která tvoří nedílnou součást zápisu z jednání 

4.Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích 1.301.000,- Kč. 

    Položkový rozpočet na rok 2012 tvoří nedílnou součást zápisu dnešního jednání 

5.OZV  č. 1/2011 o poplatku za svoz a likvidaci domovní ch odpadů pro rok 2012 

6.Zákaz  volného rybolovu v malé vodní nádrži u kostela ve vlastnictví obce Dlouhá Stráň 

7.Stanovení pravidel na hru stolního tenisu v sále obecního úřadu v Dlouhé Stráni 

   a to : poplatek vše výši 10,- Kč za 1 hodinu   hry a 1 osobu 

   Provádění úhrady za hru  hráčem průběžně v kanceláři OÚ, nejméně však 1x za měsíc. 

8.Vyplácení odměny za  údržbu WWW stránek obce   sl.  Marcele Trýskové ve výši 3.000,- Kč 

   za rok. Za rok 2011 alikvotní část ve výši 1.500,- Kč hrubé mzdy. 

9.Zakoupení ohňostroje na  Silvestrovskou zábavu ve výši 1.000,- Kč 

10.zaskoupení nového osvětlení do sálu Obecního úřadu ve výši 8.880,-Kč 

11.Nákup pozemků – par.č. 739- ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 1690 m2 a 

     par.č. 409/10 o výměře 114 m2 – ostatní plocha – neplodná od ing. Jana Beníška  za 

    účelem bezproblémového přístupu k pozemkům ve vlastnictví obce . 

12.Uzavření pojistky zastupitelů obce proti  chybným rozhodnutím. 

13.pověření starosty obce schválením rozpočtového opatření č. 2 jako celek 

14.doplnění vnitřních směrnic k účtování obce 

15.Zpoplatnění reklamy  podnikatelů na WWW stránkách obce a to 300,- Kč za rok s  

      platností od 1.1.2012 

16.Příspěvek neziskové organizace CZP v Bruntále  pro rok 2012 ve výši 1000,- Kč 



 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

 

1.Vyhlášení řádné inventarizace veškerého majetku obce k 31.12.2011 

2.Informaci  k zajištění úklidu a topení v budově OÚ od 1.1.2012 

3.Informaci starosty  o podmínkách zajišťování   VPP   od  1.1.2012 

4.projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru  a  revizní komise Mikroregionu 

   Slezská Harta 

5.Informaci o podané stížnosti na Policii a životní prostředí  při MěÚ v Bruntále ve věci 

   neoprávněného ořezu smrku na pozemku ve  vlastnictví paní Stankušové Sylvy. 

6.Zrušení žádosti o odprodej pozemku manželi Evou a Josefem Záhorcovými a ponechání 

    pozemku  část par.č. 34/1 nadále v pronájmu jako doposud. 

7.Složení Inventarizační komise  Kostelanská Vlasta – předseda, členové Tarabáš Stanislav a 

   Fojtíková Libuše 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

 

1.Starostovi obce – vyhlášení řádné inventarizace veškerého majetku k 31.12.2011 

   Úkol  -starosta      termín  31.12.2011 

2.starostovi obce – schválení rozpočtového opatření jako celek k datu 31.12.2011 

   Úkol - starosta      termín   31.12.2011 

3.Povolování výjimek k provádění rybolovu  v malé vodní nádrži v Dlouhé Stráni 

   Úkol : zastupitelstvo obce    termín : trvale 

   Osazení zákazových tabulí k provádění rybolovu 



   Úkol : starosta      termín . 30.4.2012 

4.Zajištění úklidu obecní komunikace po jejím znečišťování zemědělskou technikou 

pracovníky  zem. 

   firmy ing. Beníška 

úkol :  místostarosta obce    termín :  do 31.12.2011 

 

 

 

V Dlouhé Stráni dne 16.112.2011 

Zapsala : Fojtíková L. 

 

 

 

Jiří Perďoch- starosta obce    …………………………………… 

 

 

Miroslav Prchlík – místostarosta obce  ………………………………….. 

 


