
                                                                             USNESENÍ 

                                     ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves dne 5.9.2022 

 

Zastupitelstvo obce: 

a) schválilo: 

1. Jmenování zapisovatele: p. Piklová 
2. Program jednání 
3. Ověřovatele zápisu – jmenováni byli p. Jiří Čech a Ladislav Gregor 
4. Odpisový plán ZŠ a MŠ na r. 2022 
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti z důvodu rozšíření 
     distribuční soustavy elektrické energie p.č. 359 v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice. 
6  Žádost o  dvě nadzemní podlaží s možností využití podkroví v rámci změny stavby před jejím 
     dokončením „Bytového domu na p.p. st. 359 v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice“. 
7. Nákup traktoru Deutz-Fahr G 5100 Comfort + čelní nakladač včetně radlice na zimní údržbu  
    za celkovou cenu 1 696 200,-- Kč bez DPH. 
8. Rozpočtové opatření č. 6 
9. Výběr zhotovitele na akci „Oprava místních komunikací – Dlouhá Ves a Annín společností 
    Swietelsky stavební s r.o., Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Sušice, Pražská 58, 342 01 Sušice, 
    IČO:48035599. Zápis o posouzení cenových nabídek bude přílohou tohoto usnesení. 
10. Úplné vypínání veřejného osvětlení ve všech obcích bez rozdílu v době od 23:00 do 4:00 hod. 
    denně. Zároveň souhlasí se zpracováním cenové nabídky a podání žádosti o dotaci.  
11. Předložený plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Annín s ročním spořením na  
    obnovu ve výši 126 000,-- Kč.  
12. Podání žádosti o dotaci na zhotovení výtlaku vodovodního řadu nového zdroje pitné vody. 
13. Zpracování projektů: 
     - zhotovení kanalizačního řadu Janovice – Dlouhá Ves 
     - oprava komunikace Bohdašice 
     - oprava veřejného prostranství u bytovek 
     - oprava střechy u hasičárny 
14. Rozšíření vodovodního řadu v Dlouhé Vsi od čp. 209 -  směr obecní hala –  po  čp. 44. 
 
b) neschválilo: 
 
1.  Záměr prodeje obecního pozemku p.p. 687/98 v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice 
    
c) bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č. 5 
 
 
 

 Starosta obce Dlouhá Ves: Dušan Rovňan    
 
 

           



 
 

 

 

 

 


