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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31.12.2006
Po et obyvatel k 31.12.2006 iní 247.
V roce 2006 – narodila se
2 d v átka
- p ist hovalo se
10 ob an , z toho 4 muži, 6 žen
- odst hovali se
4 ob ané, z toho 3 ženy a 1 muž
- zem ely
2 ženy
Ve ejné zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat ve st edu dne 21.3.2007 v 18.00 hod. v
kulturní místnosti Obecního ú adu v Žermanicích.
P r o g r a m: 1) Zahájení, ur ení ov ovatel zápisu
2) Kontrola úkol usnesení zastupitelstva obce
3) Návrh rozpo tu na r. 2007
4) Záv re ný ú et obce za r. 2006
5) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2006
6) Žádost p. Tomáše Pavelky o pronájem budovy hasi ské zbrojnice
7) Dohoda o poskytnutí fin. prost edk HZS MSK
8) Dodatek ke smlouv o poskytování knihovnických služeb
9) Žádost Stáj MUSTANG o odkoupení budovy hasi ské zbrojnice
- znovuprojednání po dopln ní žádosti
10) Žádost SK Žermanice o finan ní p ísp vek
11) R zné
12) Diskuse
13) Záv r
Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 2/2006
Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 3/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálního odpad , ve zn ní obecn závazné vyhlášky . 1/2004 a obecn
závazné vyhlášky . 1/2005 se m ní takto:
l. ást druhá, l. 4, odst. 1 zní:
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle l. 2 písm. a) a b) této vyhlášky iní 420,K a je tvo ena:
a) z ástky 170,- K za kalendá ní rok a
b) z ástky 250,- K za kalendá ní rok. Tato ástka je stanovena podle skute ných náklad obce p edchozího roku na sb r a svoz net íd ného komunálního
odpadu.(Skute né náklady za rok 2005 inily 114 514,50,- K a byly rozú továny takto: po et obyvatel (popl.) k 31.12.2005 inil 241, po et staveb ur ených nebo sloužících k individuální rekreaci inil 29, náklad na jednoho
poplatníka iní 424,- K ).
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2007.
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Místní poplatek ze ps a za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu
Místní poplatek ze ps iní 100,- K , za druhého a každého dalšího psa iní 120,K . Poplatku podléhají psi starší 3 m síc . Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku držení psa písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem
poplatku, a to do 15 dn od nabytí psa do držení.
Od l. ledna 2007 vstoupila v platnost výše uvedena OZV obce Žermanice . 2/2006
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálního odpadu Poplatník podle této vyhlášky je
povinen oznámit písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku,
nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
p íjmení, jméno, bydlišt a rodné íslo. Stejný zp sob je i u zániku poplatkové
povinnosti. Sazba poplatku na rok 2007 iní 420,- K .
Místní poplatek ze ps a místní poplatek za odvoz komunálního odpadu m že
poplatník uhradit v hotovosti na obecním ú ad v ú edních dnech: ve st edu dne
21.3.2007 a 28.3.2007 od 8.00 do 17.00. Poplatky je možno uhradit i p evodním
p íkazem na íslo ú tu: 1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze ps
do variabilního symbolu uvedete své íslo popisné a do specifického symbolu
uvedete íslo 1341, u platby místního poplatku za TKO uvedete do variabilního
symbolu své íslo popisné a do specifického symbolu íslo 1337. Poplatek ze ps i
poplatek ze odvoz komunálního odpadu je splatný nejpozd ji do 31.3.2007.

Studny povolené od 1.1.1955-31.12.2001
Platnost povolení k odb ru u studní, povolených do 31.12.2001 a nesloužící pro
zásobování domácností pitnou vodou, kon í dnem 31.12.2007 a musí být znovu
požádáno o odb r vody. U studní pro zásobování domácností pitnou vodou
povolení k odb ru platí po dobu, vyzna enou v povolení.

Zm na provozních hodin internetu od 1.4.2007
st eda od 17.00 do 19.00 hod z stává, pátek od 17.00 do 19.00 hod. pouze po
telefonické dohod s p. Pchálkem na tel. .: 596421367.

Financování celkem: (z statek z.r. 2006)

Studny – 1.1.2008 zaniká povolení k odb ru a vypoušt ní vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do t chto vod
vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního ú adu. Ke dni 1. ledna
2008 zanikne platnost t ch povolení k odb ru povrchových nebo podzemních vod,
která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po
1. lednu 2002 platí i nadále.
Studny vybudované p ed 1.1.1955
Odb r podzemní vody ze studní, vybudovaných p ed 1.1.1955, se považuje za
povolené užívání podzemní vody. Pokud se jedná o studny ur ené pro zásobování
domácností pitnou vodou, platnost povolení trvá i po 1.1.2008.
U jiných zdroj (pro podnikatelské ú ely nebo jako jiný ú el než pitný), kon í
platnost povolení odb ru dnem 31.12.2007.

Studny povolené od 1.1.2002
U všech studní, povolených od 1.1.2002, a už na pitnou vodu nebo užitkovou, p i
tom nezáleží jestli je pro fyzickou osobu nebo pro podnikatelský ú el, platí doba
povolení, stanovená v rozhodnutí.

Návrh rozpo tu na rok 2007 (v K )
P íjmy:
t . 1 Da ové p íjmy
1 694 100,t . 2 Neda ové p íjmy
186 500,t . 3 Kapitálové p íjmy
43 700,t . 4 Dotace
47 000,------------------------------------------------------------------------------------------------------P íjmy celkem:
1 971 300,1 360 200,-

Výdaje:
t . 5 B žné výdaje celkem:
3 240 100,z toho: - doprava
61 500,- základní školy
85 000,- kultura
26 500,- t lovýchova a sport
13 800,- komunální služby a územní rozvoj
109 200,- ochrana životního prost edí
123 500,- pé e o vzhled obcí a ve . zele
87 000,- požární ochrana
12 000,- všeobecná ve ejná správa
2 721600,t . 6 Kapitálové výdaje
91 400,------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem:
3 331 500,-
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Sb r nebezpe ného odpadu
Firma A.S.A. ve spolupráci s obecním ú adem pro Vás organizuje sb r
nebezpe ného odpadu formou pojízdné sb rny. Pojízdná sb rna bude p istavena
dne 21.4.2007 na t chto t ech stanovištích: 9.00 – 9.30 u lesíka (sm r Zágu í)
9.45 – 10.15 u Obecního ú adu
10.30 – 11.00 na Pustkách (u.p.Va ka)
V této sb rn m žete bezplatn odevzdat: baterie a akumulátory, odpady ropných
látek nebo jimi zne išt né v ci (oleje, filtry, tuky mazadla), chemikálie
(rozpoušt dla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie) detergenty a odmaš ovací
p ípravky, zbytky barev, lak , edidel, prysky ic a lepidel v etn nádob, zá ivky,
výbojky teplom ry, prošlé léky a zdravotnický materiál, pr myslová hnojiva, jedy,
zbytky post ik proti šk dc m, nádobky od sprej , televizory, chladni ky, mrazáky,
elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.

Právní záležitosti
Právní záležitosti s ob any a podnikateli projedná a vy ídí každé pond lí od 15,30 –
17,00 hod. na Obecním ú ad v Horních Bludovicích a každou st edu od 14,0015,00 hod. v Dom služeb Lu ina JUDr. Marcela Žori ová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv v etn kupních, rovn ž p evody nemovitostí,
vy izování v cných b emen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219.

Sb r velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery budou p istaveny ve dnech 21.4.2007 - 23.4.2007 na
t chto t ech stanovištích: - v kopci u novostavby (p.Brener)
- u Obecního ú adu
- na Pustkách (u p. Va ka)
Do t chto kontejner m žete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pra ky, oh íva e, bojlery apod.
Nepat í tam pneumatiky, televizory, ledni ky!!!

Vým na idi ských pr kaz
idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich
držitelé povinni vym nit do 31.prosince 2007. Vým na idi ských pr kaz je
osvobozena od správního poplatku.
K vým n P je pot eba: - platný doklad totožnosti (ob anský pr kaz, pas)
- jednu fotografii o rozm rech 3,5 x 4,5 cm
- idi ský pr kaz, kterému kon í platnost
Bližší informace naleznete na dopravn správních agendách vydávajícího ú adu dle
místa trvalého pobytu držitele idi ského pr kazu pop . na : www.mdcr.cz (stránky
Ministerstva dopravy)
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