
Usnesení z 16. veřejného zasedání za Dlouhá Stráň ze dne 13.06.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program dnešního jednání veřejného zasedání za

2. Návrhovou komisi ve složení : Miroslav Prchlík , Kostelanská Vlasta

3. Čerpání rozpočtu hospodaření obce za období 1-5/2014 dle přílohy

4.Výslednou zprávu o prověření hospodaření obce za rok 2013 spolu se závěrečným účtem obce

Dlouhá Stráň za rok 2013 z výsledkem II s výhradou II ,jelikož

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. zákona, za rok 2013

- byly dle § 10 odst. 3 písmo b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků a to

nebyla schválena závěrka za rok 2012, dále

- byly dle § 10 odst. 3 písmo c) zjištěny nedostatky spočívající v porušení povinností nebo překročení

působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

a to ,že návrh rozpočtu na rok 2013 nebyl zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání

v zastupitelstvu územního samosprávního celku

5. Schválení účetní závěrky za rok 2013

6. Schválení závěrečného účtu za rok 2013

7. Rozpočtové opatření Č. 2 pro rok 2014

Příjmy navyšujeme + 9.731,-- na celkovou částku 1.944.697,--

Výdaje navyšujeme + 9.731,-- na celkovou částku 1.944.697,--

Rozpočet zůstává vyrovnaný

8. Správce tenisového kurtu paní Vlastu Perďochovou

9. Proběhl návrh kupní smlouvy na odkup 6 ks l-profilů za cenu 7.000,--Kč . Tato cena odpovídá

ceně železného šrotu.

10. Výběr firem na zpracování těžby dřeva.



11. . Zapůjčení grilu popelnice bude zpoplatněno

- pro občany a chataře obce Dlouhá Stráň 0,-- Kč

- pro občany cizí 100,--Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Byly uzavřeny 3 smlouvy na VPP od začátku dubna 2014 a to pan Miroslav Selčan, Jaroslav

Tihelka, Stanislav Tarabáš a jedna smlouva na VPP od 3.6.2014 a to pan Robert Tarabáš. Tyto

smlouvy jsou na dobu 6-ti měsíců. Na každého pracovníka byla od ÚP poskytnuta dotace ve výši

13.000,-- Kč/ měs.

2. Rekonstrukce veřejného osvětlení obce byla provedena za cenu 17.530,-- Kč, zbývající část tj. lks

světla u Drblíkového byla též provedena a zbývá dokončit opravu rozvaděče .

3. Kolaudace vrtané studny je stále v jednání, jelikož to vázne na vzorkách teplé vody. Vrtaná

studna bude zkolaudována na užitkovou vodu, jelikož obsah manganu nesplňuje kritéria pitné vody.

4.Kopě bývalé školy je nyní v jednání s majitelkou paní Alenou Maděrovou . Tuto budovu chce obec

pořídit na zřízení venkovního posezení se sociálním zařízením. Areál by sloužil pro kulturní akce

konané v obci. Cena je zatím dohodnuta na 750.000,--Kč

5. Proběhla kontrola z FU na dotační program výstavba tenisového kurtu s výsledkem " bez závad"

6. Bylo objednáno 6 ks BIO kontejnerů na biologický odpad, tato realizace proběhla již v YI května

2014. Svoz tohoto odpadu probíhá lx týdně a to ve středu.

7. Rekonstrukce hřbitova již probíhá s pomocí našich zaměstnanců na VPP , a také proběhla brigáda

dne 03.05.2014 na místním hřbitově .

8. Zprávu o výsledku hospodaření spolu se závěrečným účtem dobrovolného svazku Mikroreginon

Slezká Harta za rok 2013 s výsledkem bez výhrad.

9. Informace o zániku MAS NJ a zbývající obce budou slučeny s MAS HJ , toto bude projednáno na

valné hromadě dne 26.06.2014.

10. Informace pro občany a chataře. dne 23.6.2014 se uskuteční svoz a likvidace velkoobjemového a

nebezpečného odpadu . Odpad můžete svážet na skládky nejpozději do neděle 22.6.2014. Skládky

jsou určeny: U Kulového, U Zbrankového ,U Tarabášového ,U Bilového

11. Právnické služby byly zajištěni formou externího právníka pana Svobody. Služby prováděny dle

potřeby OÚ.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Uzavření kupní smlouvy na odkup 6 ks í-profilů za cenu 7.000,--Kč .

Úkol - starosta obce

V Dlouhé Stráni dne 13.06.2014

Zapslala: Bartošáková Helena

termín do 30.06.2014

Jiří Perďoch ~ ?1J2?ifZ?
Starosta obce

Miroslav Prchlík

Mistostarosta ~


