USNESENÍ
ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERMANICE
ZE DNE 11.12.2007
____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce:
bere na v domí:
1) Kontrolu úkol z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.10.2007
P etrvávající úkol ze 3. zasedání ZO - spln n
Úkol pod bodem 1) spln n.
2) Zprávu o innosti a p edložený zápis z jednání finan ního výboru ze dne 7.12.2007.
3) Zprávu o innosti a p edložený zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.12.2007.
4) Podklady SAD Haví ov pro p ípravu návrhu rozpo tu, ve kterých je výpo et výše prokazatelné
ztráty k zajišt ní autobusových linek (soboty, ned le a svátky) na území naší obce. ástka pro r.
2008 iní 8 587,- K .
5) Informaci HZS MSK o útlumu opera ního a informa ního st ediska územního odboru Nový
Ji ín, jehož úkoly p evezme SOPIS JIH Frýdek-Místek.

schvaluje:
1) Zapisovatelku zápisu 6. zasedání ZO p. Jarmilu Kielarovou

Schváleno 6 hlasy

2) Ov ovatelé zápisu 6. zasedání ZO: p. Štafinová Ladislava a p. Rudolf Jan.
Schváleno 6 hlasy
3) Rozpo tové zm ny . 3 na rok 2007, navýšení o 65 000,- K .

Schváleno 6 hlasy

4) Rozpo tové provizorium na období od ledna 2008 do schválení nového rozpo tu ve výši 1/12
rozpo tu r. 2007 m sí n , tj. 280 600,- K .
Schváleno 6 hlasy
5) Obecn závaznou vyhlášku obce Žermanice . 1/2007, kterou se m ní obecn závazná vyhláška
. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpad a to sazba poplatku ve výši 420,- K . Tato OZV
nabývá ú innosti dne 1.1.2008.
Schváleno 6 hlasy
6) Nákup pozemku parc. . 563/2 v k.ú. Žermanice, 199 m² za 1 390,- K od Zem d lského podniku
Razová, s.p. Bruntál.
Schváleno 6 hlasy
1

7) Nákup programového vybavení – evidence majetku (WEMA) a nákup softwaru pro rozší ení
pam ti PC.
Schváleno 6 hlasy
neschvaluje:
1) Umíst ní betonových sloup , na kterých bude uchyceno venkovní vedení VN vodi i AlFe, stavby
„Horní Bludovice-Hemala, p ípojka VN 22kV, nová DTS“ na pozemku parc. . 326 v k.ú.
Žermanice.
Nechváleno 6 hlasy

Zapsala: Kielarová

Starostka:

p. eháková Jana.....................................................

Ov ovatelé:

p. Štafinová Ladislava..............................................
p. Rudolf Jan...........................................................
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