Usnesení z 15. veřejného

Zastupitelstvo

zasedání

za Dlouhá

Stráň ze dne 14.03.2014

obce schvaluje:

1. Program dnešního jednání

veřejného zasedání

za

2. Návrhovou komisi ve složení : Ing. Babnič Drahomír,

Kostelanský Zdeněk

3. Čerpání rozpočtu za rok 2013
Rozpočet schválený

Rozpočet po změnách

Skutečné čerpání k 31.12.2013

%

Příjmy

1.380.000,--

2.447.592,--

2.447.606,--

100

Výdaje

1.380.000,--

2.021.218,--

2.021.208,--

100

x

Financování

426.398,--

4. Rozpočtové opatření

č. 1 pro rok 2014

Příjmy navyšujeme o

+ 56.000,-- Kč

'Výdaje navyšujeme o + 56.000,--Kč

na celkovou částku

1.934.966, --Kč

na celkovou částku

1.934.966,--Kč

Nadále zůstává rozpočet jako vyrovnaný

Zastupitelstvo

obce bere na vědomí:

1. Informaci o doplnění požadavků vzešlých z místního šetření
2. Informaci o rekonstrukci

na vrtanou studnu pro

aú .

veřejného osvětlení obce bude prováděna formou oprav jednotlivých

světel.
3. Informací o plánované brigádě na úklid klestí v lese na den 22.03.2014.
4. Informací o provozování lodní dopravy na přehradě Slezská Harta v roce 2014.
5. Informaci o volbách do parlamentu

EU, které proběhnou v květnu 2014.

6. Informací,

že byla podána žádost na 3 pracovní místa na VPP od 01.04.2014

7. Informaci,

že dne 24.4.2014 v 17.00 hod proběhne očkování psů.

8. Informaci

o vznesení urgence na SSMSK ohledně opravy

paní Tannertové
9.lnformací

.

o doručení

starosty Jiřího

krajnice komunikace u RD

dopisu od

Perďocha z funkce.

pana Arnošta

Kohuta ze dne 12.03.2014 k odstoupení

pana

10. Informaci

o zahájení demolice kravínů majitele pana Romana Strohalma .

Zastupitelstvo

obce ukládá:

1. Přepracování

stávajících nájemních smluv na pachtovní

smlouvy

dle platného nového

Občanského zákoníku.
Úkol - účetní obce
2.Zahájit

termín:

30.06.2014

přípravné práce ke zpracování územního plánu obce v roce 2015.

Úkol - starosta obce

termín:

31.12.2014

3. Zhotovení vývěsky na vylepování plakátu a výsadba zeleně.
Úkol - zaměstnanci

na VPP

termín:

31.10.2014

4. Plán ukončení úprav dětského hřiště u OÚ a zpracování certifikátu
Úkol - starosta

na provoz.

termín:

31.12.2014

termín:

31.05.2014

5. Zajistit právnické poradenské služby.
Úkol-

v Dlouhé

starosta

Stráni dne 14.03.2014

Zapslala : Bartošáková Helena

Jiří Perďoch
Starosta obce

-y

Miroslav Prchlík

MístostarostaObC
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