2

ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
2/2010

20. zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 9.6.2010 v 17.00 hod. v kulturní místnosti
Obecního úřadu v Žermanicích.
Program: 1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce
4) Závěrečný účet obce za rok 2009
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
7) Ukončení dohod o podmínkách plnění povinné školní docházky
8) Žádost o dotaci na rekonstrukci kaple
9) Smlouva k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce
10) Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – přípojka NN Kořínek
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
přípojka NN – Peikl
12) Žádost o zařazení pozemků do ÚP
13) Různé
14) Diskuze
15) Závěr
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 28. května
2010 od 14.00 hod do 22.00 hod. a 29. května 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve
společenské místnosti Obecního úřadu v Žermanicích. Před uskutečněním voleb
budou doručeny všem voličům hlasovací lístky spolu s informacemi k volbám.
Upozornění na nezaplacené místní poplatky
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů a místní
poplatek za TKO pro rok 2010, aby tak učinili co nejdříve. V opačném případě
vyměří obec poplatek platebním výměrem a může jej zvýšit až na dvojnásobek.
Dětský den
Dne 5. června 2010 ve 14.00 hod. se uskuteční na místním fotbalovém hřišti
„Dětský den“. Prosíme rodiče, aby své děti nahlásili osobně nebo telefonicky na
tel.č. 596421017 nejpozději do 2. června 2010 do 12.00 hod. na Obecním úřadě
v Žermanicích. Děti s trvalým pobytem v Žermanicích mají balíček hrazený OÚ.
Závazně se mohou nahlásit i „přespolní“ děti, cena balíčku 120,- Kč, platba na
místě akce.
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Očkování psů
Dne 18. 5. 2010 v 16.00 hod. bude u obchodu v Žermanicích očkování psů proti
vzteklině. Vakcinace je povinná dle zákona č. 166/199 Sb., u psů ve stáří od 3
měsíců. Psa předveďte v doprovodu dospělé osoby, s sebou vezměte očkovací
průkaz psa. Cena vakcinace je 120,- Kč. Vakcinaci provede MVDr. Sušovský. Pes,
který byl očkován v předchozích dvou letech po sobě, očkován nemusí být.
Případné dotazy Vám budou odpovězeny na tel. č. 558696271.
Informace k dani z nemovitosti
Sdělujeme občanům, že do 20. 5. 2010 je na Obecním úřadě v Žermanicích vyložen
k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí
na rok 2010.
Co nepatří do odpadových nádob – popelnic
Odpadové nádoby jsou určeny na domovní odpad. Nepatří do nich odpad ze
zahrady, stavební suť, obaly od stavebního materiálu, velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad – baterie, barvy a podobně. To co nepatří do popelnic mohou
občané odvézt na Frýdeckou skládku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inzerce
Právní záležitosti
Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé pondělí od 15,30 –
17,00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a každou středu od 14,0015,00 hod. v Domě služeb Lučina JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219.
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