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ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
5/2010

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a šťastné prožití vánočních svátků, mnoho pěkných chvil
v kruhu svých nejbližších, především zdraví, protože je vzácné a mnoho štěstí,
protože je krásné. Úspěšný vstup do nového roku 2011.
Ze srdce přeje Vaše zastupitelstvo
2. zasedání zastupitelstva obce
Váţení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 2. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Ţermanice, které se bude konat dne 15.12.2010 (středa) v 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ţermanicích.
Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce
4. Návrh na změnu rozpočtu č. 4 na r. 2010
5. Rozpočtové provizorium na r. 2011
6. Obecně závazná vyhláška obce Ţermanice č. 2/2010 o místních
poplatcích
7. Obecně závazná vyhláška obce Ţermanice č. 3/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Směrnice k účetnictví
9. Program podpory tvorby územních plánů obcí – rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslání návrhu smlouvy
10. Ţádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
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11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o
právu stavby mezi obcí a Ţermanice a ČEZ
12. Návrh usnesení
13. Diskuse
14. Závěr
Úřední hodiny
Obecní úřad v Žermanicích
Pondělí
8.00 – 14.00
Středa
8.00 – 17.00
Úřední hodiny starostky
Pondělí
14.00 – 17.00
Čtvrtek
15.00 – 17.00
Úřední hodiny místostarostky
Středa
9.00 – 11.00
Čtvrtek
15.00 – 17.00
Sdělujeme občanům, ţe po vzájemné ústní nebo telefonické domluvě se mohou
dostavit k projednání důleţitých záleţitostí i mimo úřední hodiny.
Telefonické kontakty
Obecní úřad:
596 421 017
Starostka obce:
724 180 355
Místostarostka obce: 724 180 344
E-mail
ouzermanice@volny.cz
starostka@obeczermanice.cz
místostarostka@obeczermanice.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Mikulášská nadílka
Dne 3.12.2010 proběhla v hospůdce Po hrází „Mikulášská nadílka“. Této akce se
účastnilo 34 dětí, které proţily krásné odpoledne plné záţitků. Mikuláš předal všem
dětem balíček plný dobrot.
Děkujeme všem organizátorům
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Územní plán Žermanice
Na obecním úřadě Ţermanice se nachází návrh nového „Územního plánu obce
Ţermanice“. Územní plán je z hlediska obce nejdůleţitějším nástrojem územního
plánování. Občané mohou do návrhu územního plánu nahlédnout v úředních
hodinách. Upozorňujeme občany, ţe stále se jedná o návrh územního plánu.
Chceme informovat občany, ţe do tohoto návrhu nebyla zařazena ţádná z nově
podaných ţádostí na určení ploch pro novou výstavbu rodinných domků.
Upozornění na nezaplacené místní poplatky
Blíţí se konec roku a jsou mezi námi občané, kteří ještě nezaplatili místní poplatek
ze psů a místní poplatek za TKO pro rok 2010. Ţádáme tyto občany o zaplacení
výše uvedených poplatků v nejbliţším moţném termínu. Předem děkujeme.
Vodné od 1.1.2011
Na základě usnesení představenstva SmVaK a.s. byly schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinnosti od 1.ledna 2011:
- voda pitná (vodné)
32,08 Kč (včetně 10% DPH)
- voda odvedená (stočné)
28,97 Kč (včetně 10 %DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2011, popř. bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.
Webové stránky obce
Připravujeme nové webové stránky, kde budete moci sledovat aktuální dění v obci.
Informace sportovního klubu
Zveme všechny stávající i nové členy SK Ţermanice na schůzi, která se bude konat
v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ţermanice. Účast nutná!
Co pro Vás chystáme v prosinci?
vánoční dílny
rozsvícení našeho vánočního stromu
vánoční výtvarnou soutěţ pro děti
Vyhlašujeme soutěž o nejnápaditější VÁNOČNÍ STROMEČEK
Soutěţe se mohou účastnit všechny děti. Vánoční stromek mohou namalovat
libovolnou výtvarnou technikou. Formát výkresu můţe být A 4 nebo A 3. Na zadní
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stranu výkresu napište jméno a věk dítěte. Zhotovené práce odevzdejte prosím
nejpozději do 20.12.2010 na obecní úřad. Práce budou vystaveny v prostorách
úřadu a 3 nejoriginálnější malíře oceníme.

6

* WINTER *
* EUROPE *
CONSULTING

Váženi podnikatelé,
Na začátku roku 2011 bude zahájen pojem ţádostí o dotaci E\ ropské unie L. programu Rozvoje venkova,
Dotace podporuje rozvoj stávajícich. ale i nově vzniklých firem. Programovací období EU by mčlo
skončit v roce 2013. ale prostředky na tuto dobu budou pravděpodobně v roce 201 J vyčerpán)'. Máme
za to. ţe příští rok bude na vypsané období rokem posledním. kdy bude moţno ţádat o dotaci.

o co můţete ţádat i V,:
INZERCE
_________________________________________________________________
Prosíme zájemce o inzerci v Ţermanickém zpravodaji, aby se obrátili se svými
návrhy na OÚ. Můţete nás kontaktovat i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. , Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí (školné 12 000,-Kč ročně) nabízí moţnost
studia ve
čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy je moţný přestup po 7. třídě ZŠ.
Dny otevřených dveří
9. prosince 2010
11. 00 – 17. 00 hod.
20. ledna
2011
11. 00 – 17. 00 hod.

Právní záležitosti
Právní záleţitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí kaţdé pondělí od 15,30 –
17,00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a kaţdou středu od 14,0015,00 hod. v Domě sluţeb Lučina JUDr. Marcela Ţoričová, formou poradenství,
spisování listin, ţalob, smluv včetně kupních, rovněţ převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219

60%., J 0000000,- uznatclných nákladu bC2:finanční historie a doloţeni
finanční zpusobilosti.
Základní podmínky:
mikropodnik do 10 zaměstnanou I i pro fyzické osob)'. které sami podnikajil
investice do provozovny \ obci do 2000 obyv atel s vlastním zastupitelstvem
Při klady podporovaných činností:
truhlářství. tesařsrvi, keramika. kovářstvi. kovoobráběni, sklářská výroba. plasrikářská výroba. zednické
práce. zámečnictví. oprava stroju a 7-B.OZení. autoservis. pneuservis. lakýrnictví, klempířství.
potravinářství. nápoje. krmiva. zpracování nerostných surovin. velkoobchod. praní. čištění. kadeřnické a
kosmetické sluţby. pohřebnictvi, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu a ostatní osobní sluţby
Příklady podnikatelsk\ ch 7.ámčrtJ:
rekonstrukce a modemizace objektu. případně nová výstavba budova ploch pro zakládání a rozvoj
existujících mikropodniků (stavební materiál. stavební práce); úprava povrchu v areálu podnikatelské
provozovny (např. odstavná stání. úprava povrchů pro skladové hospodářství): při pojen! k technické
infrastruktuře: nákup stroju, výrobních z.ařlzení a technologíe slouţící k zakládáni a rozvoji
míkropodniků: nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek); pořízení
výpočetni techniky. aj.
Jsme pro Vás připraveni zajistit:
vyhledáni a ušití dotačniho titulu .. na míru 'ř,
zpracování ţádosti o dotaci se všemi polohami.
výběrové řízeni.
monitoring udrţitelnosti dotace po stanovenou dobu.
Kontaktní formulář a bliţší podmínky k ţádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách.

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
Kontakt:František Winter Mobilní tel.: 608/885145 E-mail: dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz
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