
    Z á p i s 

        z  6.veřejného zasedání ZO   obce  Dlouhá Stráň  ze dne  16.3.2012 v 17.00 hod 

Veřejné zasedání bylo svoláno dosavadním starostou obce  Dlouhá Stráň způsobem  pro  

obec obvyklým,  a to   vyvěšením  pozvánek na úřední  desce OÚ , internetové úřední desce a 

místech obvyklých v obci v souladu s § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní 

zřízení) v platném  znění.  Starosta konstatoval, že jednání je  přítomno  5 řádně zvolených  

zástupců obce  a jednání   zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné.  

Tímto prohlásil zasedání za zahájené  

Kontrola usnesení z minulého zasedání –  

Bodč.1. - vyhlášení inventarizace majetku k 31.12.2011 – splněno a provedeno bez závad 

Bod.č.2 - schválení rozpočtového opatření č. 2 jako celek k datu 31.12.2011 – splněno 

Bod č.3 – povolování výjimek k provádění rybolovu v malé vodní nádrži v Dlouhé Stráni 

                 Úkol trvalý ( v tomto období nebyla povolena žádná výjimka) 

                 Osazení zákazových tabulí k provádění rybolovu – úkol do 30.4.2012 – trvá 

Bod č.4 – zajištění úklidu obecní komunikace po jejím znečišťování zemědělskou technikou 

firmy ing. Beníška – projednal  následující den osobně místostarosta s vedoucím   

pracovníkem firmy. 

K bodu č. 1 Určení ověřovatelů, návrhové komise  a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu : ing.Babnič Drahomír. Bilová Blanka 

Schválit  návrhovou komisi ve složení : Kostelanská Vlasta a Miroslav Prchlík 

Zapisovatel :   Kostelavská Vlasta 

Průběh  hlasování :  pro       5 proti x zdržel se hlasování      x 

Schválení programu jednání veřejného zasedání ze dne 16.3.2012 

Průběh hlasování  pro 5 proti x zdržel se hlasováním    x 

 

 

 

 



 K bodu č. 2 čerpání rozpočtu hospodaření obce k 31.12.2011 

 

Počáteční stav finančních   prostředků k KB Bruntál k 1.1.2011          1.461.004,25  Kč 

Příjmy : Plán po rozp. opatřeních   1.287.789,-  čerpání k 31.12.2011     1.287,798,77    100% 

Výdaje: Plán po rozp. opatřeních   1.339.793,-  čerpání k 31.12.2011     1.339.831,53    100% 

Stav finančních prostředků na účtu u KB k 31.12.2011           1.408.971,49  Kč 

 

Průběh hlasování :   pro 5 proti x zdržel se hlasování     x 

 

K bodu č. 3 Informace  k VVP + veřejné službě pro rok 2012 - informace 

Pro rok 2012 může obec požádat o 1 pracovníka na VVP službu s příspěvkem   do výše 7.000,- Kč 

Další pracovní síly lze získat na základě uzavřené smlouvy o veřejné službě –  

pracovník může odpracovat 20 hodin v měsíci pouze na  stanovené práce ( ruční úklidy, výkopové 

práce apod.) 

Lze získat i administrátora , který má starosti pracovníky na veřejnou službu   se  stálým  

zaměstnáváním  2 – 6 pracovníků v měsíci , se znalostí výpočetní techniky, který tyto pracovníky 

eviduje, kontroluje, zadává jim práci a vede evidenci v počítači dle pokynů ÚP. 

Obec tohoto pracovníka nevyužije ( požadavek zaměstnávání  cca 1 takového pracovníka ) 

 

K bodu č. 4 – Různé : 

1.informace o stavu v podání žádosti o dotaci na  opravu hřbitova mostu a komunikace ke hřbitovu 

2.Informace  k Jarnímu setkání občanů 

3.Informace – cesta ke hřbitovu par.č. 739 je již ve vlastnictví obce – zápis proběhl bez závad 

4.Obec obdržela na správu obce dotaci v e výši 60.100,- Kč z KÚ Moravskoslezského kraje 

5.Informace – obec uzavřela  dohodu o provedení práce na úklid kanceláří a paní Bronislavou 

  Trýskovou  do 30.6.2012 – s měsíční odměnou  ve výši 600,- Kč  hrubé mzdy. 

 

 



6.Obec schvaluje vyhlášení záměru na nákup a prodej pozemku od manželů Kačírkových a to  : 

    z par č. 144 ve vlastnictví manželů Kačírkových obec odkoupí  díl a) o výměře   14  m2  - TTP 

    z par.č. 700/1 ve vlastnictví obce odkoupí  manželé Kačírkovi   díl b) o výměře  15 m2 – ostat.plocha 

    ost. komunikace.    Záměr vyhlášen dne 16.3.2012 po dobu 15 kalendářních dnů. 

    Průběh hlasování  pro 5 proti x zdržel se hlasování       x 

7. Informace o došlém  dopisu od  paní Stankušové 

8  návrh na schválení  uzavření smlouvy o veřejné službě mezi obcí a ÚP pro rok 2012 

    Průběh hlasování  pro 5 proti x zdržel se hlasování        x 

9 .Informace  o plánu kulturních akcí pro rok 2012 

     31.3.2012 Jarní setkání občanů 

     28.4.2012 Stavění máje + rej čarodějnic 

       2.6.2012 Kácení máje 

     18.8.2012 Stráňské slavnosti 

     22.9.2012 Rybářské závody 

     8.12.2012 Mikulášský večírek 

10.Informace z MSH – Sraz vodníků  od 9-14.7.2012 

11.Zásady pro práci s dětmi, ŽJ a důchodci a cestování paušál starostovi  obce – zůstává v platnosti 

      stejně jako v minulém roce. 

      Zásady pro  prodeje a pronájmy pozemků a úhrady za pronájmy techniky – zůstávají v platnosti 

      jako v minulém roce . 

 

K bodu č. 5 – Diskuse : 

1.Připomínka  v rámci MSH aby  se poukázalo na velmi špatný stav  komunikace z Bruntálu do 

    Dlouhé Stráně. 

 

 

 



K Bodu Č.6 – Závěr : 

Návrhová komise předložila ke schválení  návrh usnesení , který byl po doplnění  jednomyslně 

schválen 

Průběh hlasování :  pro 5 proti x zdržel se hlasování        x 

 

Veřejné zastíní bylo ukončeno prohlášením starosty za ukončení v 18.00 hod téhož dne. 

 

V Dlouhé Stráni dne 16.3.2012 

Zapsal :  Kostelanská Vlasta 

 

 

      Jiří Perďoch 

      Starosta obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu :  ing. Drahomír Babnič ……………………………………………… 

 

           Blanka Bilová      ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Usnesení z 6.veřejného zasedání  ZO obce Dlouhá Stráň ze dne 16.3.2012 

               ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1.Návrh programu jedná ní 6 veřejného zasedání ZO obce DS 

2.Návrhovou komisi v e složení  : Kostelanská Vlasta , Prchlík  Miroslav 

3.čerpání rozpočtu za rok 2011 dle přílohy , která tvoří nedílnou součást zápisu z tohoto jednání 

4.Uzavření dohody o provedení práce s paní Tryskovou na úklid kanceláří OÚ do 30.6.2012 a 

   vyplácení  měsíční odměny ve výši 600,- Kč hrubé mzdy 

5.Vyhlášení záměru na odkoupení dílu a) dle GP  z par.č. 144 o výměře 14 m2 TTP od manželů 

   Kačírkových 

    a na prodej pozemku dílu b) )dle GP  ost.plocha – ost.kom. z par. č. 700/1 o výměře 15 m2 

    manželům  Kačírkovým 

6.Uzavřenou smlouvu s ÚP na veřejnou službu pro rok 2012 a plánem zaměstnávání cca  1-2 

    těchto  pracovníků v měsíci 

7.Uzavření smlouvy na  zaměstnání  1 pracovníka  na VPP práce v době od 1.4.2012 do 30.10.2012 

8.Zásady pro práci s dětmi, ŽJ a důchodce , zásady pro  pronájmy a prodeje pozemků a zásady pro 

    pronájmy techniky zůstávají v platnosti jako v minulém roce. 

9. Usnesení z jednání ZO dne 16.3.2012 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

1.Informaci  k zaměstnávání VPP a veřejná služba  pro rok 2012 

2.informaci starosty  o postupu v podání žádosti o  přiznání dotace na opravu hřbitova, mostu a 

   komunikace ke hřbitovu 

3.informaci o přiznání dotace na správu obce pro rok 2012 ve výši 60.100,- Kč 

4.ínformaci o plánu kulturních akcí v roce 2012 dle zápisu. 

5.informaci  starosty o  došlém dopisu – stížnosti od paní Stankušové – a následném  telefonickém 

   jednání  se starostou obce 



Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.Požádat ÚP o přidělení 1 pracovníka na VPP od 1.4.2012 do 31.10.2012 

   Úkol : starosta + účetní      termín do 31.3.2012 

2.Požádat o přidělení pracovníků v počtu  1-2  v běžném měsíci na veřejnou službu v roce 2012 

   Úkol : starosta      termín : průběžně 

3.Vyhlášení záměru na prodej pozemku díl a) z par.č. 700/1 o výměře 14 m2 manželům Kačírkovým 

    a nákup pozemku díl b) z par.č. 144 TTP o výměře 15 m2  od manželů Kačírkových pro obec DS 

4. Zaslání dopisu – odpovědi na podanou stížnost paní Stankušové 

    Úkol  „ starosta      termín  do 15.4.2012 

5.Podání  připomínky  v rámci MSH  ve věci  nutné opravy  komunikace  z Bruntálu do Dlouhé Stráně 

    péro její   velmi špatný stav  

   Úkol : starosta        termín do  15.4.2012 

6. Uděluje  starostovi  pravomoc  v  rozhodnutí  k přeložení  podání  žádosti  o dotaci na opravu 

    hřbitova a mostu  pro  nedostatečnou  připravenost  projektových dokumentací  a  všech 

    potřebných  nutných  náležitostí  ze strany projektantů  pana  Gemely  a  Kerschbauma  k řádnému 

    podání  žádosti  do  roku  2013. 

      

 V Dlouhé Stráni dne 16.3.2012 

Zapsal :  Kostelanská  Vlasta 

 

 

Jiří Perďoch  

Starosta obce    ……………………………………………………. 

 

Miroslav Prchlík 

Místostarosta obce  ………………………………………………….. 

 



 


