Usnesení z 7.veřejného zasedání ZO obce Dlouhá Stráň ze dne 15.6.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.Program dnešního jednání zastupitelstva obce
2.Návrhvou komisi ve složení Bilová Blanka , Kohut Arnošt
3.Čerpání rozpočtu za období 1-´5/2012 dle přílohy , která tvoří nedílnou součást zápisu
4.Rozpočtové opatření č. 1 příjmy se upravují o + 37.865,- Kč na 1.338.865,- Kč
Výdaje se upravují o - 1.690,- Kč na 1.299.310,- Kč
Kladný výsledek hospodaření ve výši 39.555,- Kč bude proúčtován v účetnictví třídou 8
5.Směnu pozemku
panu Ant. Kačírkovi dle geometrického plánu díl b) z parcely č. 700/1 ve vlastnictví obce Dlouhá Stráň ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 15 m2
do vlastnictví obce Dlouhá Stráň od pana Ant. Kačírka dle geometrického plánu a to
díl a) z parcely č. 144 TTP o výměře 14 m2.
6.Prodej pozemku par.č. 87/1 TTP o výměře 959 za cenu stanovenou dohodou to je 6,- Kč/m2
manželům Šimončíkovým bytem Dlouhá Stráň
7.Prodej pozemku par.č.162/18 o výměře 1049 m2 ostatní plocha – manipulační (dle geometrického
plánu) za cenu stanovenou dohodou to je 10,- Kč /m2 manželům Kupkovým bytem Dlouhá Stráň
8.Zprávu kontrolního odboru KÚ MSK o výsledku hospodaření obce za rok 2011 spolu se závěrečným
účtem obce vyjádřením „ bez výhrad“
Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb., za rok 2011 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
9.Financování veřejné autobusové dopravy od 1.1.2013 prostřednictvím KÚ MSK Ostrava
10.Směrnici č 1/2012 k veřejným zakázkám malého rozsahu
11.Nákup ledničky pro potřeby u OÚ v ceně do 6.000,- Kč

12.Předložený návrh usnesení z dnešního jednání ZO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.Zprávu o čerpání rozpočtu spolu se závěrečným účtem dobrovolného svazku MSH za rok 2011
2.Informaci místostarosty obce o prodeji dřeva z obecních lesů za 1 pololetí 2012
3.Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů dne 18.6.2012
4.Informace o výši příspěvku na NIV ZŠ a předškolní výchovu v MŠ
5.Informaci starosty obce o jednání svazku MSH – zahájení provozu plavby lodě po přehradě,
cyklozávod ze dne 9.6.2012, příprava srazu vodníků na přehradě Slezská Harta
6.Informaci starosty obce o probíhajícím písemném jednání s paní Stankušovou
7.Informaci České pošty o ukončení stanoviště u OÚ s platností od 1.6.2012
8.Informaci starosty o průběhu jarní brigády na úpravu dětského hřiště včetně jeho oplocení
a příprava brigády na opravu márnice na hřbitově na září 2012
9.Informaci o přípravných pracích na Stráňské slavnosti dne 18.8.2012
10.Informaci starosty o výplatě dividend České spořitelny ve výši 5.100,- Kč za rok 2011
11.Informaci starosty o projednání stížnosti podané manželi Oppeltovými
12.Informaci o zamítnutí vydávání měsíčních letáků do schránek občanům

Zastupitelstvo obce ukládá :
1.Provedení namátkových kontrol 1x týdně po dobu 1 měsíce to je do konce měsíce června
z výtokového potrubí ústícího do potoka u dom ku manželů Oppeltových
úkol : starosta

termín 1x týdně do 30.6.2012

2.Vyhlášení a provedení brigády na opravu márnice na místním hřbitově
Úkol : starosta

termín : září 2012

3. na poradu starosty přizvat k jednání pana Strohalma ve věci trvalého neutěšeného stavu areálu
bývalého kravína při vjezdu do obce
úkol : starosta

termín do porady starosty v červenci 2012

Zapsala : Fojtíková
V Dlouhé Stráni dne 15.6.2012

Jiří Perďoch – starosta obce

………………………………………………….

Miroslav Prchlík – místostarosta obce

…………………………………………….

