
Usnesení     z    13. Veřejného  zasedání ZO ze dne   13.12..2013 – Obec Dlouhá Stráň 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

1. Program dnešního zasedání ZO 

2. Návrhovou komisi ve složení  ing. Babnič Drahomír ,  Bilová Blanka 

3. Čerpání rozpočtu za období 1-11/2013 dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu 

4. Předložený rozpočet na rok 2014, který tvoří nedílnou součát zápisu. 

5. Rozpočtové opatření č. č 4  -  ZO  a  ukládá  starostovi  obce aby RO č. 4 schválil jako celek  

k datu 31.12.2013 

6. Prodej pozemků par.č.   124/1 o výměře 215 m2  a 124/4  o výměře 147 m2 – obě ostatní 

plocha neplodná   panu Romanu Zátopkovi  za cenu   10,- Kč  za 1m2 –  cena je  stanovena 

vzájemnou  dohodou. 

7. Vyhlášení  záměru na prodej pozemku stavební  par. č. 60 o výměře 265 m2  

8. OZV č.1/2013 o místních poplatcích 

OZV č.2 /2013 o volném pohybu  psů na veřejných prostranstvích obce 

OZV č.3 /2013 o poplatku za likvidaci domovních odpadů platné  pro rok 2014 

Směrnici   starosty obce  č. 1/2013  kterou se  upravují  

I. zásady pro životní jubilea 

II. zásady o zapůjčení techniky obce 

III. zásady pro prodej a pronájem pozemků z majetku obce 

IV. zásady o pronájmu sálu 

V.pravidla stolního tenisu 

VI. pravidla obsazování tenisového kurtu a rezervace hracích hodin 

VII. užívání sloupu VO ve vlastnictví obce 

VIII. sazebník úhrad za poskytování informací 

       9.   cenu za pronájem pozemků k zemědělskému podnikání  a to jako cenu pevnou ve  výši 

             0,15 Kč/ m2 

10.    Poskytnutí  neinvestičního příspěvku  v roce 2014 CZP v Bruntále ve výši 1.000,- Kč 

      11. Vyhotovení nových nájemních smluv na základě  vyhlášeného záměrů dosavadním nájemcům 

 



     12.  pronájem pozemků k zemědělskému podnikaní v celkové  vým ře 14.9035 ha  dle přiloženého 

            seznamu  panu Miroslavu Prchlíkovi. 

13.  Vyhlášení inventarizace veškerého majetku obce k datu 31.12.2013 

14. Odměňování  členů ZO a vyplácení cestovního  paušálu v roce 2014 v dosavadní výši beze 

      změn 

15. Předložené usnesení  z dnešního jednání  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

1. Návrh rozpočtu dobrovolného svazku Mikroregion Slezská Harta pro rok 2014 a výši  

členských příspěvků jednotlivých obcí  pro rok 2014 

2.  Informaci o  uskutečněném  výběrovém  řízení na pozici účetní obce 

3. Informaci starosty   o  vítání  nového občánka obce ,  které se uskutečnilo  dne 30.11.2013 

4. Informaci   starosty  z  porady na TS Bruntál a jejich plánech pro rok 2013 při svozu 

organických odpadů ( pokosené trávy) 

5. Informaci starosty o  vyřizování žádosti pana Kohuta  o doplnění požadovaných informací ve 

smyslu zákona 106/19 

Tato zpráva byla  panu Kohutovi  doručena prostřednictvím DS dne 4.12.2013 

6. Informaci starosty o stavu a pozastavení kolaudačního řízení  k povolení odběru vody pro 

budovu OÚ. Ze strany projektanta pana Kůrky je nutné doložit požadované hydrogeologické 

průzkumy okolních studní. 

7. Informaci starosty o plánované vycházce do lomu  dne 24.12.2013. Sraz v 11.hod u  

pohostinství. 

        Večerní  setkání v kostele ve 20.00 hod  bude ještě upřesněno. 

        8.   Informaci  starosty  o zabezpečení topení v zimním období od 1.1.2014 do 31.3.2014 panem 

              Robertem Tarabášem na základě dohody o provedení práce. 

              Úklid sněhu  na zastávce a u OÚ  bude zajišťovat  Robert Tarabáš  na základě dohody o 

              provedené práce , rovněž i úklid  sněhu  frézou bude  zabezpečovat  pan  Robert Tarabáš. 

              Strojový úklid sněhu  z obecních komunikaci  zajišťuje na základě písemné smlouvy pan 

              Miroslav prchlík. 



      9.    Informaci o  stavu  a postupu prací na opravě márnice a zídky  u kostela  v roce  2013 

   10.   Zprávu o výsledném hospodaření v obecních lesích v roce 2013 dle přílohy 

   11.   Informaci o  výsledku kontrol  za rok 2013 Finančního a Kontrolního výboru při OÚ Dlouhá 

           Stráň 

 

Zastupitelstvo obce ukládá : 

1.       Řádné provedení inventarizace veškerého majetku obce , kterou lze považovat současně za 

          předávací inventarizaci. 

   Úkol : starosta , účetní      termín k 31.12.2013 

2.      Pověřuje starostu  obce   schválením  rozpočtového opatření  č. 4  jako celek  k datu 31.12.2013 

   Úkol : starosta obce, účetní        termín  k 31.1ě.2013 

 

 

 

 

 

V Dlouhé Stráni dne  13.11.2013 

Zapsala : Fojtíková L. 

 

 

Jiří Perďoch 

Starosta obce 

 

 

Miroslav Prchlík 

Místostarosta obce 

 


