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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31.12.2008
Po et obyvatel k 31.12.2008 iní 262
V roce 2008 – narodilo se:
5 hol i ek
- p ist hovalo se:
19 ob an , z toho 9 žen, 10 muž
- odst hovalo se:
7 ob an , z toho 2 ženy, 5 muž
- zem elo:
4 ob ané, z toho 2 ženy, 2 muži
13. zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice,které se bude konat dne 23.3.2009 v 17.00hod. v kulturní místnosti
Obecního ú adu v Žermanicích.
Program: 1) Zahájení
2) Ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu
3) Kontrola úkol usnesení zastupitelstva obce
4) Návrh rozpo tu na r. 2009
5) Informace o rozpo tových zm nách na r. 2008
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Zpráva finan ního výboru
8) Smlouva o bezúplatném p evodu pozemk
9) Návrh smlouvy o dílo s firmou DIGIS, spol. s.r.o.
10) Smlouva o dopravní obslužnosti s SAD Haví ov a SAD FrýdekMístek
11) Dodatek ke smlouv o poskytování knihovnických služeb
12) Žádost o dotaci na po ízení CZECH POINTu
13) Nový územní plán obce
14) R zné
15) Diskuze
16) Usnesení
17) Záv r
Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 2/2008,
kterou se m ní obecn závazná vyhláška . 3/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad takto:
1. ást druhá, l. 4, odst. 1 zní:
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle l. 2 písm. a) a b) této vyhlášky iní
440,- K a je tvo ena:
a) z ástky 190,- K za kalendá ní rok a
b) z ástky 250,- K za kalendá ní rok. Tato ástka je stanovena podle
skute ných náklad obce p edchozího roku na sb r a svoz net íd ného komunál.
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odpadu. Skute né náklady za rok 2007 inily 100 952,50,- K a byly rozú továny
takto:
po et obyvatel (poplatník ) k 31.12.2007 inil 249, po et staveb ur ených nebo
sloužících k individuální rekreaci inil 28, skute ný náklad na jednoho poplatníka
iní 365,- K . Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2009.
Místní poplatek ze ps a za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu
Místní poplatek ze ps iní 100,- K , za druhého a každého dalšího psa iní 120,K . Poplatku podléhají psi starší 3 m síc . Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku držení psa písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem
poplatku, a to do 15 dn od nabytí psa do držení.
Od l. ledna 2009 vstoupila v platnost výše uvedena OZV obce Žermanice . 2/2008
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálního odpadu. Poplatník podle této vyhlášky je
povinen oznámit písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku,
nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
p íjmení, jméno, bydlišt a rodné íslo. Stejný zp sob je i u zániku poplatkové
povinnosti. Zanikne-li poplatková povinnost, zjišt ný p eplatek na poplatku se vrátí
na základ žádosti poplatníka, iní-li více než 50,- K . Sazba poplatku na rok
2009 iní 440,- K .
Místní poplatek ze ps a místní poplatek za odvoz komunálního odpadu m že
poplatník uhradit v hotovosti na obecním ú ad v ú edních dnech: ve st edu dne
18.3.2008 a 25.3.2008 od 8.00 do 16.30. Poplatky je možno uhradit i p evodním
p íkazem na íslo ú tu: 1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze ps
do variabilního symbolu uvedete své íslo popisné a do specifického symbolu
uvedete íslo 1341, u platby místního poplatku za TKO uvedete do variabilního
symbolu své íslo popisné a do specifického symbolu íslo 1337. Poplatek ze ps i
poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný nejpozd ji do 31.3.2008.
Pokácení dvou vzrostlých strom
Na základ upozorn ní naších ob an jsme se dozv d li o pokácení dvou
vzrostlých strom na obecním pozemku u hasi ské zbrojnice. Pokácením strom
bez povolení obecním ú adem se ten, kdo takto u inil, dopustil krádeže. Pokud je
n komu z ob an známo, kdo stromy pokácel, rádi bychom tuto informace uvítali
Zne iš ování ve ejného prostranství
V poslední období se rozši uje v naší obci jezdecký sport. Jeho negativním
d sledkem je zne iš ování ve ejných prostranství ko ským trusem. Na tento nešvar
si st žují ob ané na obecním ú ad . Proto žádáme všechny, kdo provozují tuto
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innost, aby zajistili úklid nepo ádku, který na ve ejných prostranstvích zp sobí.
Domovní odpad v autobusových zastávkách
Žádáme d razn ob any, aby nevyhazovali domovní odpad do odpadkových koš
v autobusových zastávkách, protože k tomu nejsou ur eny. asto jsou plné sá ky
s odpadky do t chto nádob nap chované tak, že je není možno vytáhnout bez
protržení. V lét odpadky zapáchají, asto se válejí po zemi. Práce s jejich úklidem
je nep íjemná a je to práce navíc, kterou za nezodpov dné ob any nikdo není
povinen d lat.Také jsou tyto odpadkové koše, i když jsou z plechu, asto poni eny
tak, že je není možno používat.
Rovn ž upozor ujeme ob any na to, že autobusové zastávky nejsou ku árny, kde se
na zemi povaluje plno nedopalk . Chovejte se, prosím, ke spole nému majetku
slušn a neni te ho.
Informace Finan ního ú adu ve Frýdku-Místku k novele zákona o dani
z nemovitostí
Pro rok 2009 dochází u dan z nemovitostí k ad zm n. Poplatník m dan
z nemovitostí proto doporu ujeme: s úhradou platby dan vy kejte do doby, kdy se
dozvíte správnou výši da ové povinnosti na rok 2009. Zm ny ve výši dan budou
sd leny hromadným p edpisným seznamem, který bude zve ejn n v p íslušné obci
po dobu 30 dn . Správná výše da ové povinnosti Vám bude sd lena také poštovní
poukázkou (není zpoplatn na poštovným), rozesílanou na p elomu dubna a kv tna
2009. Budete-li p esto chtít da zaplatit d íve než ke konci zákonného termínu
(kterým je letos 1.6.2009), ov te si p ed uskute n ním platby u p íslušného
pracovníka správce dan správnou výši da ové povinnosti u dan z nemovitostí na
rok 2009. Adresa: Finan ní ú ad ve Frýdku-Místku, Na Po í í 3208, 738 01
Frýdek-Místek, tel.: 558 605 111.
Vým na popelnic na komunální domovní odpad
Ob an m, kterým doslouží stávající popelnice nap . proreziv ním odpadne dno,
mají nárok na její vým nu. Sta í oznámit na Obecní ú ad v Žermanicích, který
zajistí, aby firma A.S.A. a.s. dodala v nejbližším možném termínu novou popelnici.
Zm na ordina ních hodin na d tském st edisku v Lu in
Od 19.1.2009 došlo ke zm n ordina ních hodin na d tském zdravotním st edisku
v Lu in : úterý od 7.00 – 9.30, od 9.30 – 11.00 jen pro zvané
tvrtek od 15.30 – 17.00, od 17.00 – 18.00 jen pro zvané.
Mimo tuto ordina ní dobu budou akutní p ípady ošet eny na poliklinice ve FrýdkuMístku u MUDr. Polákové ve dnech: pond lí, tvrtek, pátek od 7.30 – 11.00, úterý
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od 12.30 – 18.00, st eda 9.30 – 11.30 hod. Tel. Lu ina: 733 644 774, tel.
poliklinika 558 900 157.
Amnestie na nelegáln držené zbran – informace Policie R, FrýdekMístek
Ke dni 1.2.2009 nabývá ú innosti nový zákon . 484/2008 Sb., kterým se mimo jiné
m ní zákon . 119/2002 Sb., o st elných zbraních a st elivu, který upravuje
kategorii st elných zbraní a st eliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení,
nošení a používání zbran nebo st eliva, práva a povinnosti držitel zbraní a
st eliva. Sou ásti zákona je i ustanovení o zániku trestnosti nedovoleného
ozbrojování u osoby, která bez povolení p echovává zbra kategorie A,B nebo C
nebo hlavní ást zbran této kategorie, pokud ve lh t 6 m síc ode dne nabytí
ú innosti tohoto zákona zbra dobrovoln p edá do úschovy kterémukoliv útvaru
policie. Zákon o zbraních stanoví n kolik možností, jak lze s takovou zbraní dále
nakládat. Osoba, která zbra odevzdá, m že ve lh t 2 m síc ode dne jejího
odevzdání do úschovy požádat o vydání p íslušných doklad oprav ujících k držení
zbran . Splní-li požadavky bude jí vydán p íslušný doklad a stane se oprávn ným
držitelem odevzdané zbran , kterou mu útvar policie vydá. Pokud o vydání doklad
nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány, m že p evést vlastnictví ke zbraní nebo
st eliva do této zbran na jiného oprávn ného držitele. Další možností je, že požádá
p íslušný útvar policie o p edání zbran podnikateli v oboru zbraní a st eliva
k prodeji nebo úschov . M že rovn ž požádat p íslušný útvar policie o povolení ke
znehodnocení, zni ení nebo výrob ezu zbran a p edat ji osob , která je k této
innosti oprávn na. Pokud vlastník nenaloží se zbraní podle výše uvedených
možností, rozhodn p íslušný útvar policie o tom, že se nabídne k prodeji
prost ednictvím podnikatele v oboru zbraní a st eliva. Výt žek získaný prodejem
náleží, po ode tení náklad prodeji, vlastníku zbran . Pokud se prodej nepoda í
uskute nit nejpozd ji do 2 let, bude zni ena. Podrobn jší informace na tel. ísle:
974 732 301 nebo p ímo na odd lení pro zbran a bezpe nostní materiál.
Zm na sídla Policie R
Dnem 1.1.2009 bylo stávající obvodní odd lení Policie R Dobrá p ejmenováno na
obvodní odd lení Policie R Nošovice., které je od 2.2.2009 p est hováno do
nového objektu integrovaného záchranného systému (IZS) v obci Nošovice, jehož
sou ástí je stanice hasi ského záchranného sboru a zdravotní záchranná služba.
.
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Stavební firma Fa Ji í Tesar ík

Provádí stavební práce tzn. rekonstrukce RD,drobné
opravy,pokládka venkovní dlažby (chodníky,vjezdy) a pod.
Voda – topení - plyn
Provádí veškerý servis, instalaci v novostavbách (vým nu rozvod
vody, topení, radiátor ) v etn kompletních stavebních prací.
Rekonstrukce koupelen.
Informace: tel. 724 172 090
Mail: JiriTesarcik@seznam.cz

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.
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