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ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
4/2006
Ve ejné zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás všechny srde n zve na ve ejné zasedání
zastupitelstva obce Žermanice, které se bude konat ve st edu dne 9.8.2006 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 na zm nu rozpo tu na r. 2006
4) Pln ní rozpo tu obce za I. pololetí r. 2006
5) Zpráva o innosti kontrolního výboru
6) Zpráva o innosti finan ního výboru
7) Záv re ný ú et DSO Mikroregionu .Ž. a T. p ehrady za r. 2005
8) Informace o volbách do zastupitelstva obce
9) R zné
10) Diskuse
11) Záv r.
Volby do zastupitelstva obce
V souladu s § 21 odst. 4 zákona . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o zm n n kterých zákon , je pot ebný po et podpis voli na petici podporující
kandidaturu volební strany pro nezávislé kandidáty 13 a pro sdružení nezávislých
kandidát 18 podpis . Petice musí být p ipojena ke kandidátní listin . V záhlaví
petice a na každé její další stran musí být uveden název volební strany, název
zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle
podpisu voli e musí být uvedeno jeho jméno, p íjmení, datum narození a místo, kde
je p ihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze
zapo ítat. Nezapo ítávají se také podpisy kandidát samých.
Kandidátní listina:
- kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat pouze volební
strany (nap . nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidát ...)
- ke kandidátní listin musí být p iloženo vlastnoru n podepsané prohlášení
kandidáta
- kandidát m že kandidovat pouze na jedné kandidátní listin volební strany pro
volby do téhož zastupitelstva obce
- volební strana m že na kandidátní listin uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní
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po et len volených do p íslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu t etinu a
zaokrouhlený na celé íslo dol tzn. u nás je to 9 kandidát
- kandidátní listiny se podávají nejpozd ji do 16.00 hod. v úterý 15. srpna 2006
registra nímu ú adu tj. Magistrátu m sta Frýdku-Místku
Neposekané pozemky
Upozor ujeme ob any a vlastníky pozemk , kte í ješt nepokosili své pozemky,
aby tak neprodlen u inili.
Výb rové ízení na pronájem nebytových prostor v obci Sob šovice
Obec Sob šovice vyhlašuje výb rové ízení na pronájem nebytových prostor v
objektu „ZVS-Nová Husar vka“ p. 10 na pozemku p. . 371 v k.ú. Horní
Sob šovice v obci Sob šovice tvo ící:
a) restauraci „Nová Husar vka“ v l. NP s možností pronájmu služebního bytu v
tomto objektu
b) provozní jednotku I. v l. PP o celkové ploše 109,95 m² (prodejna, služby) s
možností pronájmu služebního bytu v tomto objektu.
Bližší podmínky výb rového ízení lze získat osobn na Obecním ú ad Sob šovice
nebo na tel. . 558404553. Termín uzáv rky p ihlášek je úterý 29.8.2006 do 13.00
hod.
Zvýšené nebezpe í vzniku požár
Krajský ú ad Moravskoslezského kraje podle l. 3 na ízení Moravskoslezského
kraje . 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpe ení požární ochrany v dob
zvýšeného nebezpe í vzniku požár , ve zn ní na ízení kraje . 7/2002 (dále jen
„na ízení kraje“) vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpe í vzniku požár na území
Moravskoslezského kraje
Podle l. 2 písm. a) na ízení kraje se dobou zvýšeného nebezpe í vzniku požár
rozumí období nadm rného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem
srážek a s dlouhodob vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen
„období sucha“).
Podle l. 4 odst. 1 na ízení kraje je v období sucha zakázáno:
a) plošné vypalování porost , v etn staré a suché trávy,
b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od
okraje lesa kou ení, rozd lávání nebo udržování otev eného ohn a odhazování
ho ících nebo doutnajících p edm t .
Podle l. 4 odst. 2 na ízení kraje jsou vlastníci lesa a právnické a podnikající
fyzické osoby, hospoda ící v lese, v období sucha povinni:

a)

vyzna it na p ístupových cestách do lesa zákaz kou ení, rozd lávání nebo
udržování ohn v lese, odhazování ho ících a doutnajících p edm t ,
b) udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k požárem nejvíce ohroženým
lokalitám) sjízdné a volné,
c) nepoužívat p i innostech souvisejících s hospoda ením v lese otev eného
ohn ,
d) nespalovat v lese klestí a t žební odpad,
e) kontrolovat místa, kde se p ed vyhlášením období nadm rného sucha
provád lo spalování klestí.
Podle l. 7 na ízení kraje není v období sucha dovoleno použití lokomotiv s parní
trakcí, a to ani k jednorázovým jízdám.
Po átek vyhlášené doby zvýšeného nebezpe í vzniku požár se stanoví na den
vyv šení tohoto vyhlášení na ú ední desce krajského ú adu. Konec doby stanoví
krajský ú ad a oznámí jej na ú ední desce krajského ú adu.
Pronájem restaurace „Pod hrází“
Obec Žermanice zve ej uje zám r pronajmout budovu restaurace „Pod hrází“ v
Žermanicích p. 79, stojící na parc. . 319/8 v k. ú. Žermanice za ú elem
provozování hostinské innosti. Bližší informace na tel.: 596421017.
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 nebo 596 814 005,
mobil 603 447 219.
Poh ební služba Petr Mí ek
Poh ební služba Petr Mí ek informuje ob any o otev ení nové poh ební služby, ve
které m žete sjednat poh eb do kostela v Bruzovicích, v Sedlištích, v
Domaslavicích, v Pazderné a také do všech kostel ve Frýdku-Místku a okolí. Lze
sjednat i civilní poh eb do smute ní sín na frýdeckém h bitov . Poh ební službu
najdete na adrese: Petr Mí ek, Žermanice . 29, 739 37,
tel.:596 421 363, mobil: 605 948 320

