USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERMANICE
ZE DNE 21.3.2007
____________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce:

bere na v domí:
1) Kontrolu úkol z usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.12.2006 a konstatuje, že úkol pod
bodem 1) byl spln n.
2) Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Žermanice za rok 2006.
3) Zápis o výsledku inventarizace majetku obce Žermanice ke dni 31.12.2006. Inventarizaci bylo
zjišt no, že stav majetku v ú etnictví ve výši 6 361 285,78 K odpovídá skute nému stavu.
4) Informaci o p ipravovaném sb ru nebezpe ného a velkoobjemového odpadu
5) Upozorn ní, že od 1.4.2007 bude firma A.S.A., spol. s r.o. vyvážet pouze popelnice ozna ené
štítkem r. 2007. Kdo platí za odvoz odpad bezhotovostn nap . p evodem, musí si štítek
vyzvednout na obecním ú adu.
6) Aktualizace smlouvy o dílo na tvorbu GIS obce Žermanice s firmou DIGIS, spol. s r.o..
7) Informaci o výt žku T íkrálové Sbírky 2007 v obci Žermanice, výt žek za obec inil 3 660,50 K
schvaluje:
1) Zapisovatelem zápisu místostarostku p. Kielarovou Jarmilu
2) Ov ovatelé zápisu p. Rudolfa Jana a Ing. Rostislava Brenera

Schváleno 5 hlasy
Schváleno 5 hlasy

3) Záv re ný ú et obce Žermanice za rok 2006. Zastupitelstvo obce vyjad uje souhlas s celoro ním
hospoda ením obce Žermanice, a to bez výhrad.
Schváleno 5 hlasy
4) Rozpo et obce na rok 2007 ve výši 3 331 500,- K .

Schváleno 5 hlasy

5) Dohodu o poskytnutí finan ních prost edk HZS MSK v návaznosti na § 20 odst. 1 zákona .
238/2000 Sb., o Hasi ském záchranném sboru R a zm n n kterých zákon ,ve zn ní pozd jších p edpis – finan ní p ísp vek ve výši 25 tis. K na rok 2007.
Schváleno 5 hlasy
6) Dodatek ke Smlouv o poskytování knihovnických a informa ních služeb mezi naší obci a Místní
knihovnou Dobrá na rok 2007 p ísp vek ve výši 60,- K na ob ana obce.
Schváleno 5 hlasy
7) Žádost SK Žermanice o finan ní p ísp vek na rok 2007 ve výši 5 000,- K s tím, že ástka bude
profinancována stejným zp sobem jako v minulých letech, tzn. po p edložení doklad .
Schváleno 5 hlasy

2
8) Žádost FINSTAL s r.o. Lu ina o pronájem budovy hasi ské zbrojnice. Výše pronájmu iní
3 000,- K .
Schváleno 5 hlasy
9) Za azení vodovodního ádu „Nad obchodem“ do užívání a uzav ení smlouvy o jeho provozování SMVaK Ostrava a.s.
Schváleno 5 hlasy
10) Žádost p. Romany Kellerové o zbudování zahradního posezení na zahrad hostince „Pod hrází“
s tím, že posezení bude vybudováno na náklady nájemce.
Schváleno 5 hlasy
11) Zm nu lena finan ního výboru, odstupuje p. Marián Kormaník, nový len je p. Martin Korbáš
Schváleno 5 hlasy
neschvaluje:
1) Žádost p. Tomáše Pavelky o pronájem nebytových prostor hasi ské zbrojnice, nebo nebyl
doložen požadovaný živnostenský list.
Neschváleno 5 hlasy
2) Dopln nou žádost Stáj MUSTANG s.r.o o odkoupení budovy hasi ské zbrojnice. V dopln ní
žadatel uvedl, že kupní cena bude vycházet ze znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce žádost
zamítlo z d vodu, že nemá zájem prodávat žádný obecní majetek.
Neschváleno 5 hlasy
3) Žádost p. Romany Kellerová o zápo et investice ve výši 52 448,- K v hostinci „Pod hrází“ s
nájemným za leden 2007 – únor 2009 ve výši 52 tis. K .
Neschváleno 5 hlasy
ukládá:
1) P. starostce zaslat na Správu silnic upozorn ní na suché stromy u silnice naproti p. Korbáše.
Zapsala: Kielarová

starostka:

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

ov ovatelé:

p. Rudolf Jan….....................................................................
Ing. Brener Rostislav............................................................

