USNESENÍ
ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERMANICE
ZE DNE 14.5.2009
____________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce:
bere na v domí:
1) Kontrolu úkol usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce.
2) Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Žermanice za r. 2008.
schvaluje:
1) Program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce Žermanice.
2) Ov ovatele zápisu p. Ladislavu Štafinovou a p. Tomáše Janá ka.

Schváleno 6 hlasy
Schváleno 6 hlasy

3) Záv re ný ú et obce Žermanice za rok 2008. Zastupitelstvo obce vyjad uje souhlas s celoro ním
hospoda ením obce Žermanice, a to bez výhrad.
Schváleno 6 hlasy
4) Rozpo tové zm ny .1 na r. 2009.

Schváleno 6 hlasy

5) Zpracování nového územního plánu a následné podání žádosti o poskytnutí dotace dle podmínek
KÚ MSK.
Schváleno 5 hlasy
Proti: 1
6) Smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene s EZ Distribuce a.s. na
p ípojku NN k novostavb rodinného domku Ing. Tomáše Kou ila, vedená na parc. . 351/15 v
k.ú. Žermanice.
Schváleno 6 hlasy
7) Výši p ísp vk na jedno dít do 15 let v ku dít te s trvalým pobytem v obci Žermanice:
- d tský karneval
- 120,- K
- d tský den
- 120,- K
- mikulášská nadílka - 150,- K .
Schváleno 6 hlasy
8) Žádost p. Hermana, nájemce restaurace „Pod hrází“ o povolení pronájmu ásti sálu pekárny pro
pot eby pohostinství. P íjem z pronájmu obou pronajatých nemovitostí se touto zm nou nesníží.
Schváleno 6 hlasy
9) Zakoupení druhé ú ední desky.

Schváleno 6 hlasy

1

ukládá:
1) P. starostce zahájit zpracování nového územního plánu obce a následné podání žádosti o
poskytnutí dotace dle podmínek KÚ MSK.
Termín: 20.6.2009
2) P. starostce svolání sch zky k dohodnutí podmínek pronájmu ásti sálu pekárny pro pot ebu
pohostinství.
Termín: do 27.5.2009
3) P. starostce zakoupit druhou ú ední desku.

Termín: do 1.6.2009

4) P. starostce zajistit opravu nebo odstranit výv sní tabuli u hasi ské zbrojnice.
Termín: do 30.7.2009
5) P. starostce zajistit u Policie R m ení rychlosti projížd jících vozidel v obci.
Termín: do 10.6.2009
6) P. starostce zjistit další možnosti ke smlouvám o utvo ení spole ného školského obvodu.
Termín: do 15.6.2009

Zapsala: p. Kielarová Jarmila

Starostka obce:

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

Ov ovatelé zápisu:

p. Štafinová |Ladislava.............................................................
p. Janá ek Tomáš......................................................................
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