Usnesení z 10. Veřejného zasedání ZO Dlouhá Stráň ze dne 15.3.2013
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.Předložený program dnešního zasedání ZO
2.Výsledné čerpání rozpočtu za rok 2012 dle přílohy
3.Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
4.Uzavření partnerské smlouvy s MěÚ Bruntál o spolupráci na projektu Rozvoj služeb
e-Governmentu v ORP Bruntál a příspěvek obce na tento projekt ve výši 1.875,- Kč
Uzavření smlouvy s MAS Nízký Jeseník o spolupráci na zhotovení Integrované strategie území na
období 2014 až 2020 v celkové hodnotě 210.000,- Kč a příspěvek obce na tuto akci ve výši 200,- Kč
5.prodej pozemku část par.č.84/1 TTP manželům Bilovým trvale bytem Dlouhá Stráň za cenu
stanovenou dohodou a to 6,- Kč za 1m2. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým
plánem pro oddělení pozemku, který si uhradí žadatelé o odprodej pozemku.
6.Pravidla pro zveřejňování informací jednotlivců na WWW stránkách obce dle přílohy
7.Uspořádání uličních sbírek použitých oděvů firmě HANDLOWA – TESSO
8.Vydání souhlasu vlastníka pozemků s členstvím v honebním společenstvu
9.Záměr obce k vybudování vlastní studny u OÚ v Dlouhé Stráni pro vlastní potřebu
s předpokládanými náklady cca 75.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.lnformaci starosty o podmínkách ÚP k zaměstnávání dělníků na VPP pro rok 2013
2.Informaci starosty o provedení ořezů 3 ks stromů odbornou firmou
3.Informaci o plánovaném provedení dopravního značení na křižovatce v obci v jarním období
4.Informaci starosty o povinnosti zřízení dalšího účtu u ČNB určeného na příjem veškerých dotací
5.Informaci o uzavření dohody o provedení práce na úklid prostor OÚ s paní Trýskovou na rok 2013
6.Informaci starosty o plánované kulturní akci u příležitosti svátku Svaté Anny dne 26 a 27.7.2013
pořádané panem A. Kohutem.

7.Informaci starosty o pořádaní akce Jarní setkání dle pozvánky dne 30.3.2013
8.Informaci starosty o vývozu kontejnerů sd plasty 1x za 14 dní a to celoročně
9.Informaci starosty o instalaci kontejneru na baterie a drobné el. spotřebiče dle letáku na chodbě
Obecního úřadu
10.Informaci starosty z jednáním svazku Mikroregion SH a uskutečnění cyklo závodu Okolo Slezské
Harty dne 8.6.2013 a Setkání vodníků na Slezské Hartě ve dnech 9. až 13.7.2013

Zastupitelstvo obce ukládá :
1.Podat žádost na ÚP o povolení zřízení 3 pracovních míst na VPP pro rok 2013
Úkol : starosta , účetní

termín do 22.3.2013

2.Vypsat anketu zájemců o případné zřízení a napojen í se na veřejný vodovod.
Úkol : starosta, místostarosta

V Dlouhé Stráni dne 15.3.2013

Jiří Perďoch
Starosta obce

Miroslav Prchlík
Místostarosta obce

termín do 30.6.2013

