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12 zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání zastupitelstva
obce, které se bude konat v pond lí dne 15.12.2008 v 17.00 hod. v kulturní
místnosti Obecního ú adu v Žermanicích.
Program: 1) Zahájení
2) Ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu
3) Kontrola úkol usnesení ZO ze dne 24.9.2008
4) Návrh na zm nu rozpo tu na r. 2008
5) Rozpo tové provizorium
6) Obecn závazná vyhláška Obce Žermanice . 2/2008 o
místním poplatku za „TKO“
7) Díl í p ezkoumání hospoda ení obce¨
8) Zabezpe ení rozpo tového opat ení – zmocn ní
starostky k provád ní zm n v rozpo tu obce
9) Aktualizace Sm rnice . 1/2001 ur ující postupy
v ú etnictví, v evidenci majetku a v nakládání s fin.
prost edky obce
10) R zné
11) Diskuze
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Vodné od 1.1.2009
Na základ usnesení p edstavenstva SmVaK a.s. byly schváleny nové ceny
vodného a sto ného s ú innosti od 1.ledna 2009:
- voda pitná (vodné)
28,62 K v etn DPH
- voda odvedená (sto né)
25,92 K v etn DPH
Nové ceny budou uplatn ny po prvním ode tu m idel následujícím po 1. lednu
2009, pop . bude postupováno dle uzav ených smluvních vztah mezi odb ratelem
a dodavatelem.
Informace o posypu místních komunikací
Letos v zimním období nebude zajišt n posyp místních komunikací
mechaniza ními prost edky. Firma, která v minulosti posyp provád la tuto innost
ukon ila. V blízkém okolí není jiná možnost k zajišt ní posypu. Z toho d vodu byl
rozvezen posypový materiál, aby si ob ané mohli v p ípad pot eby nesjízdnosti
komunikace posypat.
Ordina ní hodiny ambulance praktického léka e pro dosp lé MUDr. Petra
Karpety v Lu in :
Pond lí
7.00 – 12.00
12.30. – 14.00
Úterý
7.00 – 12.00
St eda
14.00 – 17.00
tvrtek
7.00 – 12.00
Pátek
7.00 – 12.00
Od 7.00 do 7.30 hod. odb ry krve, od 7.30 do 8.00 injekce, p evazy. Zápis
posledního pacienta 30 minut p ed ukon ením ordina ních hodin. Odpolední
ordina ní hodiny jsou p ednostn ur eny pro zvané, pracující a akutní p ípady.
Tel.: 558 689 115.
Dovolená v ambulanci zubního léka e v Lu in
prob hne ve dnech 22.12.2008 – 31.12.2008.
ty leté a osmileté gymnázium, s.r.o., Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 441 380, 558 441 387
Den otev ených dve í: 15.ledna 2009
www.cogfm.cz
o.kotaskova@seznam.cz
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St ední škola zem d lská a lesnická, Frýdek-Místek,
p ísp vková organizace
Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek – Místek
Nabídka studijních a u ebních obor :
Studijní obory: ty leté s maturitou
Agropodnikání
Mechanizace a služby
U ební obory: t íleté s výu ním listem
zem d lské
Zahradník
Zem d lec, farmá
lesnické
Lesní mechanizátor
Zpracovatel d eva
technické
Ková a podková
Opravá zem d lských stroj
Obory jsou dopln ny dalšími kvalifikacemi, nap íklad idi ské pr kazy sk.B,T,C,
svá e ské kurzy, zbrojní pr kaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí
mláti ka, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové denní studium: dvouleté s maturitou
Podnikání
Dny otev ených dve í: 10.12.2008, 14.1.20089 (vždy do 16.30 hod.)
Osobní návšt vy po telefonické dohod .
Bližší informace na tel.: 558 432 525
e-mail: sekretariát@sszfm.cz
http: www.sszfm.cz
Povinné údaje periodického tisku dle zákona . 46/2000 Sb.
Název, sídlo a I O vydavatele:
Obec Žermanice, Obecní ú ad . 48 739 37, I O 00494259
Název periodického tisku:
ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
etnost jeho vydávání:
dle pot eby
Místo vydávání:
Obec Žermanice
íslo a den vydání:
5/2008, 1.12.2008
Evid. íslo periodického tisku:
MK R E 10441
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