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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31.12.2009
Počet obyvatel k 31.12.2009 činí 269
V roce 2009 – narodily se:
4 děti, z toho 2 holčičky, 2 chlapečci
- přistěhovalo se:
8 občanů, z toho 4 ženy, 4 muži
- odstěhovali se:
2 občané, z toho 1 žena, 1 muž
- zemřeli:
3 občané-muži

ŢERMANICKÝ ZPRAVODAJ
1/2010

19. zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 24.3.2010 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) Návrh rozpočtu na r. 2010
5) Rozpočtový výhled na r. 2012 a 2013
6) Zadání pro územní plán Žermanice
7) Smlouva o dílo s firmou DIGIS, spol. s.r.o.
8) Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě s ČSAD Frýdek-Místek a.s.
9) Dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních
služeb s Místní knihovnou Dobrá
10) Smlouva o provedení opravy „Obnova Žermanických přivaděčů“
11) Ukončení dohod o podmínkách plnění povinné školní docházky
12) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
13) Obecně závazná vyhláška obce Žermanice č.1/2010, kterou se stanoví
společný školský obvod
14) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN
p.Peikl
15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN
p.Novák
16) Žádost p. Sekaniny o odkoupení části obecního pozemku parc. č.
563/3
17) Žádost p. Kubíka o odkoupení obecního pozemku parc. č. 98/4
18) Žádost firmy AGRO-DOMINIK o předběžné stanovisko k výstavbě
zemědělské bioplynové stanice
19) Rozpočtová opatření č.2 DSO Mikroregion Ž.a T.přehrady
20) Různé
21) Diskuze
22) Závěr
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Obecně závazná vyhláška obce Ţermanice č. 1/2009,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů takto:
1. Část druhá, čl. 4, odst. 1 se mění takto:
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí
440,- Kč a je tvořena:
a) z částky 190,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu. Skutečné náklady za rok 2008 činily 103 875,- Kč a byly rozúčtovány
takto:
počet obyvatel (poplatníků) k 31.12.2008 činil 262, počet staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci činil 26, skutečný náklad na jednoho poplatníka
činí 361,- Kč. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010.

Štítky na popelnice
Občanům, kteří budou platit místní poplatek za odvoz komunálního odpadu
v hotovosti na obecním úřadě bude předán štítek na popelnice. Občané, kteří uhradí
tento poplatek bezhotovostně si musí vyzvednout štítek na popelnice na obecním
úřadě. Popelnice, která nebude označena tímto štítkem, nebude odvezena.

Místní poplatek ze psů a za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu
Místní poplatek ze psů činí 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa činí 120,Kč. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku držení psa písemně na předepsaném tiskopise vydaném správcem
poplatku, a to do 15 dnů od nabytí psa do držení.
Od l. ledna 2010 vstoupila v platnost výše uvedena OZV obce Žermanice č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu. Poplatník podle této vyhlášky je
povinen oznámit písemně na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku,
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
příjmení, jméno, bydliště a rodné číslo. Stejný způsob je i u zániku poplatkové
povinnosti. Zanikne-li poplatková povinnost, zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí
na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč. Sazba poplatku na rok
2010 činí 440,- Kč.
Místní poplatek ze psů a místní poplatek za odvoz komunálního odpadu může
poplatník uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úředních dnech: ve středu dne
17.3.2010 a 24.3.2010 od 8.00 do 16.30. Poplatky je možno uhradit i převodním
příkazem na číslo účtu: 1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze psů
do variabilního symbolu uvedete své číslo popisné a do specifického symbolu
uvedete číslo 1341, u platby místního poplatku za TKO uvedete do variabilního
symbolu své číslo popisné a do specifického symbolu číslo 1337. Poplatek ze psů i
poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný nejpozději do 31.3.2010.

Sběr nebezpečného odpadu
Firma A.S.A ve spolupráci s obecním úřadem organizuje sběr nebezpečného
odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena dne 24.4.2010 na
těchto stanovištích: 8,30 – 9,00 v kopci u zastávky ČSAD „rozcestí“ (vedle
kontej. na plasty,papír)
9,15 – 9,45 u Obecního úřadu
10,00 – 10,30 na Pustkách (u p. Vaňka čp. 51)
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory, odpady ropných
látek nebo jimi znečištěné věci (oleje, filtry, tuky mazadla), chemikálie
(rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie) detergenty a odmašťovací
přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky,
výbojky teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy,
zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky,
elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
Sběr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve dnech 24.4.2010 – 25.4.2010 na
těchto třech stanovištích:
- v kopci u zastávky ČSAD „rozcestí“ (vedle kontej. na
plasty,papír)
- u obecního úřadu
- na Pustkách (u p. Vaňka čp. 51)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky!!!
Dětský karneval
Milí rodiče, dne 27.3.2010 ve 14.30 hod. v hostinci Pod hrází se
uskuteční dětský karneval. Děti nahlaste osobně nebo telefonicky
na obecním úřadě tel.:596421017 do 24.3.2010. Rodiče
přespolních dětí se můžou rovněž závazně nahlásit na OÚ, cena
balíčku 120,- Kč na místě akce.
Srdečně zve SK Žermanice a Obecní úřad Žermanice
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Vodné od 1.1.2010
Na základě usnesení představenstva SmVaK a.s. byly schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinnosti od 1.ledna 2010:
- voda pitná (vodné)
30,70 Kč včetně DPH
- voda odvedená (stočné)
27,18 Kč včetně DPH
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2010, popř. bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.
Znečišťování veřejného prostranství (místních komunikací)
V posledním období se rozšiřuje v naší obci jezdecký sport. Jeho negativním
důsledkem je znečišťování veřejných prostranství koňským trusem. Na tento nešvar
si stěžují občané na obecním úřadě. Proto žádáme všechny, kdo provozují tuto
činnost, aby zajistili úklid nepořádku, který na veřejných prostranstvích (místních
komunikacích) způsobí.

Právní záleţitosti
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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