Návrh usnesení z 8 veřejného zasedání ZO Dlouhá Stráň ze dne 14.9.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.Navržený program dnešním jednání ZO
2.Návrhovou komisi ve složení : Prchlík Miroslav , Kostelanská Vlasta
3.Doplnění OZV č. 1/2003 o místních poplatcích v oddíle III článek 11
Jako veřejné prostranství se doplňují parcely
137/2 TTP okolí rybníka
137/3 TTP nad kostelem
135

ostatní plocha – zeleň

739

komunikace kolem kostela a před bývalou školou

4.Čerpání rozpočtu hospodaření obce k 31.8.2012 dle přílohy , která tvoří nedílnou součást
zápisu.
5.Usnesení z dnešního jednání ZO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.Provádění kontroly komínů, čištění a provádění revizí dne 5 a 6.10.2012
2.Zrušení konání rybářských závodů plánovaných n a den 22.9.2012 z důvodů nedostatku
vody v požární nádrži.
3.Informaci o uspořádání společného posezení pořadatelů Stráňských slavností dne
5.10.20112 v 17.00 hod.
4.Informaci starosty o změně vzhledu WWW stránek obce k 1.9.2012
5.Informaci místostarosty o průběžné těžbě dřeva z obecních lesů
6.Informace starosty k volbám v říjnu 2012
7.Informqaci starosty o plánované spolupráci s odborem sociálních věcí při MěÚ Bruntál

a obcí Dlouhá Stráň
8.Informací starosty , že dětské hřiště u OÚ je ve výstavbě a provoz na něm je pouze na
vlastní nebezpečí. V roce 2013 bude hřiště dokončeno a po provedení potřebných revizí
bude vydán provozní řád dětského hřiště.
9.Informaci o uskutečněném jednání s panem Strohlamem ve věci neutěšeného stavu
bývalého zemědělského areálu , který je v jeho osobním vlastnictví.
10.Informaci o zaslané výzvě k pokosení pozemku panu J. Štreitovi
11. Požadavek pana Kostelanského na zasílání SMS zpráv občanům o konání jednotlivých
akcí a veřejných zasedáních.

Zastupitelstvo obce ukládá :
1.Dojednant se SSMSK Bruntál proveden í vodorovného značení křižovatky při vjezdu a
výjezdu z obce a provedení výměny obrubníků u RD paní Tannertové.
Úkol starosta obce

termín : do 30.9.2012

2.Zajistit zřízení schránky na sběr baterií ( nebezpečného odpadu ) na OÚ v DS
Úkol : starosta + účetní

V Dlouhé Stráni dne 14.9.2012
Zapsala : Fojtíková L

Perďoch Jiří – starosta obce

Prchlík Miroslav – místostarosta obce

termín do 31.12.2012

