
Usnesení     z    12. Veřejného zasedání ZO ze dne  20.9.2013 – Obec Dlouhá Stráň 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1. Program dnešního zasedání ZO 

2. Návrhovou komisi ve složení Prchlík Miroslav a Kostelanská Vlasta 

3. Čerpání rozpočtu za období 1-8/2013 dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu 

4. Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy , které  tvoří nedílnou součást  zápisu 

5. Nákup pozemku par.č. 99/5 o výměře 46 m2 ostatní plocha ost. komunikace od manželů 

Skácelových za cenu´  10,- Kč  za 1m2 

6. Podání žádosti Lesům ČR o poskytnutí sponzorského daru obci Dlouhá Stráň  ve výši  

1 000 000,- Kč na opravu mostku, komunikace a zpevnění hráze malé vodní nádržem,  vše u 

 kostela v obci Dlouhá Stráň 

7. Vyhlášení nového záměru na pronájem všech pronajímaných  pozemků  a vyhotovení nových  

nájemních smluv  k 1.1.2014 podle nově zpracovaných  nájemních podmínek a platných 

předpisů. 

8. Výsledek inventarizace a kontroly  nájemních smluv  na pronájmy pozemků dle přiloženého 

zápisu 

9. Vyhlášení záměru k prodeji pozemků par.č. 124/1 a 124/4 

10. Přerušení  12. Veřejného zasedání pro hrubé narušování klidného průběhu jednání panem 

Arnoštem Kohutem na dobu od 17.15 hod. do 17,30 hod   

( na jednání se dostavil ve viditelně  podnapilém stavu a domáhal se přerušení  průběžného  

jednání  s tím , že odebírá slovo starostovi a žádá o okamžité projednání  jeho připomínek. 

 Přes napomínání starosty a spoluobčanů na to však nebral zřetel.  Po následné poradě členů 

ZO byl  z veřejného zasedání podle jednacího řádu § 11 ze zasedací místnosti vykázán) 

11. Předložené usnesení  z  dnešního jednání. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

1. Informaci k novému zákonu č. 189/2013 o kácení  stromů platného od 15.7.2013 

2.  Informaci o připravovaném svozu biologicky rozložitelných odpadů z obce od druhého  

pololetí 2014 



3. Informaci starosty  k postupu prací na  hřbitově a  márnici prováděných svépomocí  

4. Informaci k plánované brigádě na hřbitově dne 21.9.2013 

5. Informaci o zaslání dopisů vlastníkům neposečených pozemků 

6. Výsledek hospodaření dobrovolného svazku obci MSH spolu se závěrečným účtem za rok 

2012 s výsledkem bez výhrad 

7. Informaci o zaslání urgence na SSMSK Bruntál ve věci doposud neprovedených úprav krajnice 

komunikace u RD paní Tannertové  a  neprovedené  vodorovné značení na komunikace při 

výjezdu  z obce jak bylo písemně ujednáno. 

8. Informace  o provádění  revizí  komínů dne  4.a 5.10.2013 

9. Informaci o vydaní stavební ho povolení na vrt  studny  u OÚ  

10. Informaci o provedené právní  konsultace  ve věci pronájmu  pozemků  a dodržování platných 

předpisů. 

11. Informaci  o uskutečněném výběrovém řízení na pozici účetní obce od 1.1.2014 

12. Informaci starosty o vyúčtování  Stráňských  slavností  v  roce 2013 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1. Zpracovat a schválit ještě v roce 2013 nové  směrnice k pronájmu pozemků 

Úkol : starosta, místostarosta     termín do 15.12.2013 

2. Vyhotovit nové smlouvy na pronájmy pozemků podle  platných zákonů a nově zpracovaných 

směrnici  vydaných ZO obce Dlouhá Stráň 

Úkol : účetní obce      termín do 31.12.2013 

3.  Vyhlášení záměru k novému  pronájmu  všech pozemků  v dosavadním pronájmu. 

Úkol : účetní obce, starosta     termín  : ihned 

4. Vyhlášení záměru k prodeji pozemků par.č. 124/1 a 124/4 ostatní plocha neplodná 

Úkol : účetní , starosta      termín :  ihned 

5. Ověření  možnosti  postihu rušením  pokojného klidu v obci   produkcí  hlasité hudby z oken v 

v průběhu dne. 

Úkol starosta , místostarosta     termín : do 30 dnů 

 



 

V Dlouhé Stráni dne 20.9.2013 

Zapsala : Fojtíková L 

 

 

 

 Jiří Perďoch 

Starosta obce 

 

Miroslav Prchlík 

Místostarosta obce 

 


