Usnesení z 11. Veřejného zasedání ZO ze dne 14.6.2013 – obec Dlouhá Stráň
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.předložený návrh programu dnešního zasedání ZO
2.Návrhovou komisi ve složení ing. Babnič Drahomír, Bilová Blanka
3.Čerpání rozpočtu hospodaření obce za období 1-5/2013 dle přílohy
4.Rozpočtový výhled hospodaření obce na období 2014 až 2016 dle přílohy
5.Výslednou zprávu o prověření hospodaření obce za rok 2012 spolu se závěrečným účtem obce
Dlouhá Stráň a to „ bez výhrad „ .
Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla
mít negativní dopad n a hospodaření územního celku v budoucnosti.
6.Vyhláčení záměru k odkoupení par.č. 99/5 o výměře 46 m2 od manželů Skácelových za účelem
zapsání této části komunikace do KN jako celek.
7.Rozpočtové opatření. Č. 2 – příjmy i výdaje se zvyšují o 277.980 Kč, na celkovou výši 1 701.620,- Kč
Rozpočet nadále zůstává jako vyrovnaný.
8.Příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro MŠ Razová na základě písemné žádosti MŠ Razová.
9.Zřízení dalšího – 4 - pracovního místa na VPP a uzavření smlouvy s ÚP Bruntál
10.Provedení oprav marnice a hřbitova na vlastní náklady svépomocí

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.Informaci starosty o průběhu prací na VPP aktuální stav
2.Informaci starosty o možnosti prodeje pozemku par.č. 87/4 manželům Šimončíkovým .
Do vyřešení zápisu komunikace do KN se prozatím záměr na odprodej nedoporučuje vyhlásit.
3.Informace starosty o vyřízení požadavku paní Skácelové k úpravě poplatku za popelnice pro rok
2013.
4.Informaci starosty o uzavření nové smlouvy na pronájem kontejneru na bílé sklo s firmou
EKO-KOM.

5.Informaci místostarosty pana Prchlíka o jednání ve věci možného ořezu smrků při výjezdu na´
obecní komunikaci u RD manželů Šlapetových.
6.Informaci starosty o ponechání pohyblivé hranice mezi KÚ Mezina a Dlouhá Stráň po projednání
této situace na KÚ v Bruntále.
7.Informaci starosty obce o výsledku ankety na zájem občanů k vybudování obecního vodovodu
8.Informaci starosty o provedení průzkumného vrtu na zřízení vlastní studny pro potřeby OÚ
v Dlouhá Stráni ( cena 55.660,- Kč + 5.000 za projekt ke stavebnímu povolení)
9.Informaci starosty o provedené opravě traktorku – kultivátoru - cena 15.725,- Kč
10.Zprávu o výsledku hospodaření spolu se závěrečným účtem dobrovolného svazku MSH za rok
2012 s výsledkem bez výhrad.
11.Informaci starosty o uskutečněném cyklo závodu dne 8.6.2013
12.Informaci starosty o připravovaném setkání Vodníků na Slezské Hartě ve dnech 9-13.7.2013
13.Informaci starosty o možnosti zápisu pozemků dosud zapsaných na LV 1 pro MěÚ Bruntál
14.Informaci starosty o vyvolání jednání valné hromady svazku MAS Nízký Jeseník za účelem
provedení volby nového vedení.
15.Informaci starosty o zahájení přípravných prací na akci Stráňské slavnosti pořádané dne 3.8.2013
a možnosti oslovení sponzorů na tuto plánovanou akci..
16.Informaci starosty o uspořádání nohejbalového turnaje dne 29.6.2013 – pořadatel Jiří Perďoch
17.Informaci o uspořádání jarní brigády dne 15.6.2013 na hřbitově.
18.Informaci starosty o zahájení výběrového řízení na obsazení pozice účetní obce a termínem
nástupu 1.10.2013
19. Informaci starosty o možnosti občanů zapojení se do elektronické aukce odběru elektrické
energie, která umožňuje levnější sazby za elektriku.

Zastupitelstvo obce ukládá :
1.Vypsat výběrové řízení na pozici účetní obce a provést výběr v termínu od 1.7. do 30.9.2013
Zveřejnění na elektronické a úřední desce obce, včetně okresního tisku
Úkol : starosta + místostarosta

termín do

30.9.3013

2.Vyhlášení záměru k odkoupení pozemku par.č. 99/5 o výměru 46 m2 -ost.plocha – ostatní
komunikace od manželů Skácelových.
Úkol : Fojtíková

termín do 20.6.2013

3.Napsat občanům a chatařům obce upozornění na dodržování klidu hlavně o nedělích
Úkol – starosta

termín do 30.6.2013

4.provedení kontroly napojení mostku u Záhorcového –
Úkol in g. Babn ič Drah.

V Dlouhé Stráni dne 14.6.2013

Jiří Perďoch
Starosta obce

Miroslav Prchlík
Místostarosta obce

termín do 15.7.2013

