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3. zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat ve st edu dne 6.6.2007 v 17.00 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. 2007
4) Žádost SK Žermanice o povolení uspo ádání Karaoke party s
diskotékou
5) Informace z Mikroregionu Žermanické a T rlické p ehrady
6) R zné
7) Diskuse
8) Záv r

D tský den
Milé d ti, vážení rodi e,
SK Žermanice po ádá dne 2.6.2007 v 15.00 hod. na fotbalovém h išti v
Žermanicích d tský den. Hry, sout že a ob erstvení pro d ti i dosp lé budou
zajišt ny. Rodi e žádáme, aby do 29.5.2007 nahlásili své d ti, které se zú astní
d tského dne, na tel. ísle: 596421017. Dobrovolný p ísp vek rodi na akci
formou balí ku v hodnot 50,- K za ú elem po ádání tomboly pro d ti. V p ípad
nep íznivého po así (déš ) se akce p ekládá na sobotu 9.6.2007 v 15.00 hod.
tamtéž.

Zm na ú edních hodin
Od 1.6.2007 dochází ke zm n ú edních hodin p. místostarostky, ostatní z stává
beze zm ny:
Obecní ú ad v Žermanicích: Pond lí
8.00 – 14.00
St eda
8.00 – 17.00
P. starostka:
Pond lí
9.00 – 11.00
St eda
11.00 – 13.00
P. místostarostka:
Pond lí
9.00 – 11.00
St eda:
15.00 – 17.00
Telefon na obecní ú ad:
Mobil - p. starostka
- p. místostarostka:

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, mobil 603 447 219.

596421017
724180355
724180344

O kování ps
Dne 23.5.2007 v 16.00 hod. bude v Žermanicích u obchodu o kování ps proti
vzteklin . Vakcinace je povinná dle zákona . 166/1999 Sb., a týká se ps starších
3 m síc . Cena vakcíny je 100,- K , nezapome te vzít o kovací pr kaz psa.
Upozorn ní na nezaplacené místní poplatky
Upozor ujeme ob any, kte í ješt nezaplatili místní poplatek ze ps a místní
poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálního odpadu, aby tak u inili co nejd íve.
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