USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERMANICE
ZE DNE 29.3.2006
____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce:
bere na v domí:
1) Zprávu o pln ní usnesení zastupitelstva obce z jeho zasedání ze dne 14.12.2005 a konstatuje, že
úkoly pod bodem 1) a 2) nespln ny – úkoly trvají.
2) Zápis o výsledku inventarizace majetku obce Žermanice ke dni 31.12.2005. Inventarizaci bylo
zjišt no, že stav majetku v ú etnictví ve výši 3 417 864,10 K odpovídá skute nému stavu.

schvaluje:
1) Ov ovatelé zápisu z tohoto jednání ve složení : p. Onderek Dalibor a p. Byloková Milena.
Schváleno 7 hlasy
2) Rozpo et obce na rok 2006 ve výši 5 420 300,- K .

Schváleno 7 hlasy

3) Rozpo et Mikroregionu Žermanické a T rlické p ehrady na rok 2006 ve výši 100 000,- K .
Schváleno 7 hlasy
4) Žádost Diakonie Broumov o uspo ádání humanitární sbírky – materiální pomoc pro sociáln
pot ebné ob any.
Schváleno 7 hlasy
5) Žádost p. Brinzíka Antonína o pronájem restaurace „Pod hrází“ s datem od 1.4.2006.
Schváleno 7 hlasy
6) Žádost p. Janá ka Tomáše o povolení pokácení 5 strom s pr m rem kmen do 40 cm na
obecním pozemku, které ohrožují bezpe nost v okolí.
Schváleno 7 hlasy
neschvaluje:
1) Návrh smlouvy o poskytování finan ní kompenzace pro provoz azylového domu BETHEL, který
p edložilo M sto Frýdek-Místek.
Neschváleno 7 hlasy
2) Žádost Základní organizace v ela

Sedlišt o finan ní dotaci (jeden ob an obce lenem).
Neschváleno 6 hlasy

3) Žádost p. Korbášové Magdy o pronájem restaurace „Pod hrází“- zamítnuto, nebo nedoložila
živnostenský list.
Neschváleno 7 hlasy

2
ukládá:
1) P edsedovi kontrolního výboru povinnost p edkládání zprávy o innosti kontrolního výboru vždy
do konce každého tvrtletí.
Termín: do 30.4.2006
do 30.6.2006
do 30.9.2006
do 31.12.2006
Zodpovídá: p edseda kontrolního
výboru
2) P edsedkyni finan ního výboru povinnost p edkládání zprávy o innosti finan ního výboru vždy
do konce každého tvrtletí.
Termín: do 30.4.2006
do 30.6.2006
do 30.9.2006
do 31.12.2006
Zodpovídá: p edsedkyn finan .
výboru
3) Zajistit opravu ve ejného osv tlení u firmy TS a.s. Frýdek-Místek.
Termín: do 30.4.2006
Zodpovídá: místostarosta obce

Zapsala: eháková

starostka:

p. Štafinová Ladislava….........................................................

ov ovatelé:

p. Byloková Milena….............................................................
p. Onderek Dalibor...................................................................

