9. 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 18.6.2008 v 18.00 hod.
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 na zm nu rozpo tu na rok 2008
5) Záv re ný ú et DSO za r. 2007
6) Nákup pozemk od ZP Rázova
7) Souhlas se za azením do územní p sobnosti MAS
8) Žádost o pronájem restaurace „Pod hrází“ t etí osob
9) Da z nemovitostí – stanovení místního koeficientu
10) R zné
11) Diskuse
Upozorn ní
Posypový materiál u místních komunikací je majetkem obce a je ur en na posyp
komunikací v zimním období. Proto upozor ujeme ob any, že není možné ho každé
jaro použít pro soukromé ú ely, ale je pot eba ho ponechat na míst . Posypový
materiál Obec Žermanice platí a není levný.
Velkoobjemový odpad
V dubnu se uskute nil svoz velkoobjemového odpadu. Jelikož obec nemá tolik
vhodných prostor, aby mohly být umíst ny 4 kontejnery na obecních pozemcích
tak, aby ob ané nemuseli s odpadem p es celou obec, proto byly umíst ny na
soukromých pozemcích a u státní komunikace. U svozového místa na Pustkách a na
k ižovatce byl b hem svozu u kontejner nepo ádek, což nezp sobili naší ob ané.
Obec za do ist ní stanoviš zaplatila firm A.S.A. 1.166,- K . Uvažujeme, že
v p íštím roce obec umístí 2 kontejnery u obecního ú adu a 2 kontejnery u hasi ské
zbrojnice. Takto budou kontejnery pod v tším dohledem a dá se p edejít
zne is ování. Je
nám líto, že n kte í ob ané budou tímto umíst ním
znevýhodn ní. Pokud budete mít n kdo jiné ešení, rádi Váš nápad uvítáme.
Majitel m soukromých pozemk , kte í m li letos i v minulosti v této souvislosti
zne ist né pozemky, se tímto omlouváme.
Upozorn ní na nezaplacené místní poplatky
P esto, že splatnost úhrad poplatk ze ps a za svoz tuhého komunálního odpadu
byla 31.3.2008, n kte í ob ané tuto svou povinnost doposud nesplnili ani p esto, že
jim byla zaslána výzva k úhrad se složenkou. Proto znovu vyzýváme k úhrad v co
nejkratší dob . Jsou mezi námi ob ané, kte í obci dluží za n kolik let.
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Zrušení obecního mandlu
Oznamujeme, že obecní mandl, umíst ný v bytovce, byl pro poruchu a pro jeho
nákladnou opravu a v poslední dob i nerentabilnost, zrušen.
Dopravní zna ky
U výjezd z místních komunikací na hlavní silnici byly umíst ny dopravní zna ky
„dej p ednost v jízd “ a „st j dej p ednost v jízd “. Tyto zna ky byly umíst ny na
základ rozhodnutí Dopravního inspektorátu P R ve Frýdku-Místku a ne z rozmaru
obecního ú adu, jak se n kte í ob ané domnívají.
Ukon ení innosti praktické léka ky MUDr. Anny Boškové
K 30.6.2008 MUDr. Anna Bošková ukon í svou innost praktického léka e. Od
1.7.2008 p ebírá ordinaci praktického léka e v Lu in MUDr. Petr Karpeta.
Prosíme všechny pacienty, aby se dostavili nejpozd ji do 27. ervna 2008 v dob
ordina ních hodin k nové registraci pro MUDr. Karpetu.. K registraci je nutný
pr kaz zdravotní pojiš ovny. Vzhledem k velkému po tu pacient nenechávejte
registraci na poslední chvíli.
D kuji za pochopení
Alena Vojkovská, sestra

Technické služby Vám nabízí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizace zahrad na klí
zakládání nových trávník
údržbu travnatých ploch, kosení
sadové a terénní úpravy
kultivaci ploch
pé i o okrasné d eviny a ke e
pr klesty, o ezy, kácení
št pkování v tví
frézování pa ez
Realizace zahrad na klí

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek - Místek
Tel.: 558 443 211 Fax: 558 431 195 E-mail: info@tsfm.cz www.tsfm.cz

Dovolená v D tském st edisku Lu ina
od 16.6. – 20.6.2008
od 2.7. – 11.7.2008
od 4.8. – 12.8.2008
Po dobu dovolené zastupují léka ky na DS ul. Politických ob tí v Místku:
MUDr. Deve ková, MUDr. Nováková, MUDr. Lou ková a MUDr. Heidrichová.
Hostinec „Pod hrází Žermanice“ Vás zve na naše akce léto 2008:
14.6.2008 – Velká zahradní slavnost, za átek ve 14.00 hod. (grilované sele, živá
hudba, boj o titul železný muž ve era)
21.6.2008 – Obsluha naho e bez od 20.00 hod.
18.7.2008 – Rybí hody od 17.00 hod. (grilované ryby a jiné pochoutky n mých
tvá í)
30.8.2008 – Sbohem prázdniny od 15.00 hod. (venkovní zábava, sout že pro d ti i
dosp lé)
Srde n Vás zvou Vaši hospodští
Veškeré informace o našich akcích m žete získat mailem (pošlete zprávu
s p edm tem „info akce“ na hostinecpodhrazi@seznam.cz anebo vypl te
p ihlašovací lístek v našem hostinci), SMS (pošlete zprávu z Vašeho mobilu ve
tvaru „info akce“ na tel. . 605 700 835 anebo vypl te p ihlašovací lístek v našem
hostinci), osobn v hostinci „Pod hrází“ anebo z plakát na výv sce na hostinci
„Pod hrází“ a v nejbližším okolí.
hospodští
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Zajiš ujeme:
• sjednávání objednávek smute ních ob ad ,
• p evozy zesnulých – nep etržit 24 hodin,
• tisk parte v etn zpracování grafických návrh ,
• smute ní reprodukovanou hudbu,
• smute ní kv tinovou vazbu,
• smute ního e níka,
• prodej h bitovního zboží,
• správu a údržbu h bitov ,
• agendu související s hrobovou matrikou,
• pronájem hrobových míst,
• výkopy hrob .
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Adresa: Radni ní 10, 738 01 Frýdek – Místek
Telefon: 558 432 204
E-mail: info@pietas.info
Nep etržitá služba: 604 555 500
( p evozy zesnulých )
www.pietas.info
Provozní doba: pond lí až pátek od 7.30 do 15.00 hodin
Provozovatel: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek -Místek

AUTOOPRAVNA Kufel
m ní jméno na BOSCH CAR SERVIS Kufel zna ková opravna a nabízí tyto
služby:
• opravy osobních a užitkových automobil všech zna ek
• m ení emisí výfukových plyn – benzín (zelená známka)
• diagnostika BOSCH
• prodej náhradních díl BOSCH
• p íprava na technickou kontrolu a zajišt ní STK ( ervená známka)
• nove m ení emisí výfukových plyn (nafta)
• nove pln ní auto klimatizace
Informace na tel.: 558 664 247, mobil: 604 413 094, 736 614 356
Kufel Bronislav, Horní Domaslavice . 28
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