
 

 

 

                      Usnesení z 9.veřejného zasedání ZO ze dne  14.12.2012 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 

1.Program dnešního  veřejného jednání zastupitelstva obce 

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

3.Čerpání rozpočtu k 30.11.2012 dle přílohy 

4.Rozpočet na rok 2013 dle přílohy 

5.Výplatu členských příspěvků dobrovolnému svazku obcí MSH ve výši  1.245,- Kč 

6.OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

   odstraňování komunálních odpadů. 

   Výše  poplatku byla schválena v částce 600,-Kč na osobu  s TP v obci a  objekt určený k rekreaci. 

7.Příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro CZP Bruntál pro rok 2013 

8.Vývoz kontejnerů s plastem 1 x za 14 dní  s platností od ledna 2013 

9.Poskytnutí účelové dotace ve výši 24.880,-Kč na volby do krajských zastupitelstev 

10.Pověření starosty schválením rozpočtového opatření č. 2 jako celek k 31.12.2012. 

11.Udělení souhlasu s užíváním znaku obce  pro AKTIV Opava  s.r.o plackuj.cz 

12.usnesení  z dnešního veřejného zasedání ZO 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1.Výsledek hospodaření spolu se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí  MSH s výsledkem bez výhrad. 

2.Výpočet  místního poplatku za likvidaci domovních odpadů  dle  zápisu z jednání ZO 

3.Informaci o  novém jízdním řádu autobusové dopravy s platností od 9.12.2012 do 14.12.2013 

4.Informaci o poskytování sociálního poradenství od ledna 2013  v obci Dlouhá Stráň na OÚ a to každou první 

   středu v měsíci. 

5.Informaci starosty o zaměstnání pana Jar. Tihelky na dobu určitou v měsíci  prosinci na úklid sněhu dle 

   potřeby a úklidové práce v lese. 

6.Informaci starosty u plánované vycházce do lomu  dne 24.12.2012 odchod  v 11.00 hod. a mše dne  

   24.12.2012 v 16.00 hod, 

7.Informaci starosty  o udělení souhlasu s nakládáním  s nebezpečným odpadem MěÚ v Bruntále. 

8.Výsledek z jednání finančního a kontrolního výboru při OÚ Dlouhá Stráň v roce 2012 

9.Zprávu místostarosty obce o výsledku hospodaření v obecním lese v roce 2012 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

 

1.Zajistit zpracování projektové dokumentace  na výměnu světel VO za úsporná LED světla. 

   Úkol  starosta   termín  do 30.3.2013 

2.Vyhlášení inventarizace  veškerého majetku obce k 31.12.2012 

   Úkol : starosta    termín : 31.12.2012 

 

V Dlouhé Stráni dne l4.12.2012 

Zapsala : Fojtíková 

 

 

Jiří Perďoch -  starosta obce 

 

 

 

Miroslav Prchlík  - místostarosta obce 


