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21. zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 3.8.2010 v 17.00 hod. v kulturní místnosti
Obecního úřadu v Žermanicích.
Program: 1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce
4) Návrh na změnu rozpočtu č. 1 na r. 2010
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti finančního výboru
7) Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – přípojka NN p. Peikl
8) Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – přípojka NN p. Novák
9) Dodatek č. 201001 ke smlouvě č. 48 – odchyt psů
10) Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení – mosty
11) Žádost SK Žermanice
12) Různé
13) Diskuze
14) Závěr
Upozornění na vznik černých skládek
V poslední době se v naší obci rozšířily různé nešvary. Dochází k odkládání
odpadů na veřejných místech, např. vyhozené staré cihly pod mostem u obchodu,
vysypaný plevel a tráva ze zahrádky naproti kaple a obchodu, různé odpady
z rekonstrukcí bytů apod. Dochází tak ke tvoření černých skládek nejen na
obecních pozemcích, ale také na soukromých a tyto jistě neprospívají pěknému
vzhledu obce. V nedávné době došlo také k tomu, že neznámá osoba vyhodila
živočišný odpad do kontejneru na sklo. Tento odpad se v horkých dnech rychle
rozkládal, zapáchal a tvořily se na něm housenky. Věřte, že nebylo nijak příjemné
takto rozložené zbytky z kontejneru odstranit a zlikvidovat tak, jak se patří.
Myslíme si, že nepořádek v obci mají na svědomí hlavně cizí projíždějící lidé, kteří
se tak zbavují svých odpadků. Je ale možné, že také naši občané si libují v tomto
nešvaru. Prosíme občany, aby měli oči otevřené a dívali se kolem sebe a v případě
podezření, že se někdo takto chová si poznamenali buď číslo auta nebo
zapamatovali jinou identifikaci, pokud jim člověk nebude osobně znám. Takto by
bylo možno později zjistit, kdo odpad vyhodil a nařídit mu tak jeho odstranění.
Zodpovědnost rodičů za chování svých dětí!
Vyzýváme rodiče, aby vysvětlili svým dětem, že nesmí jezdit na kolech po
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travnaté ploše u obecního úřadu, aby si nehrály a nezdržovaly se v prostoru
venkovního schodiště obecního úřadu, nedělaly ve výklenku pod tímto schodištěm
a v okolí budovy nepořádek, nečmáraly po zdech budovy
apod. Také
z bezpečnostních důvodů není toto místo vhodné pro hry dětí. Budova obecního
úřadu slouží k jiným účelům.
Neuskutečněné očkování psů
Na den 18.5.2010 bylo dohodnuto s MVDr. Sušovským očkování psů. Druhý den
jsme byli občany upozorněni, že očkování neproběhlo. Na náš dotaz MVDr.
Sušovský sdělil, že se nemohl dostavit kvůli povodním. Pokud občané potřebují
svého psa vakcinovat, mohou se obrátit na MVDr. Součka číslo na mobil
602 722 195. Vakcinace proti vzteklině je povinná podle zákona č. 166/1999 Sb. u
psů ve stáří od 3 měsíců a každý majitel psa je povinen si ji zajistit.
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. Občané,
občanská sdružení nebo politické strany pokud hodlají v těchto volbách kandidovat,
musí předat svoji kandidátní listinu pověřenému úřadu, v našem případě na
Magistrát města Frýdku-Místku nejpozději do 10. srpna 2010 do 16.00 hodin
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Inzerce
Právní záležitosti
Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé pondělí od 15,30 –
17,00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a každou středu od 14,0015,00 hod. v Domě služeb Lučina JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219.
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