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17. zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 23.9.2009 v 18.00 hod. v kulturní
místnosti Obecního úřadu v Žermanicích.
Program: 1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce
4) Informace o rozpočtovém opatření č. 4 na r. 2009
5) Návrh na změnu rozpočtu č. 5 na r. 2009
6) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
7) Zpráva o činnosti finančního výboru
8) Žádost o dotaci na rekonstrukci kaple
9) Smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka NN – p.Pospěcha
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
p. Kořínek
11) Návrh na zřízení věcného břemene – ArcelorMittal, Ostrava
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek ze psů
Občané, kteří ještě nezaplatili místní poplatek za odvoz komunálního odpadu nebo
platí poplatek ve dvou splátkách, mají možnost provést úhradu v pokladně
Obecního úřadu v Žermanicích ve středu dne 23.9.2009 v době od 8.00 do 16.30
hod. Pokud jste opomněli zaplatit poplatek ze psů, můžete jej uhradit stejným
způsobem, jak výše uvedeno.
Upozorňujeme, že lhůta k úhradě poplatku ze psů je daná obecně závaznou
vyhláškou a to nejpozději do 31.3.2009 a místního poplatku za odvoz komunálního
odpadu ve dvou splátkách a to do 31.3.2009 a do 30.9.2009.
Poplatky je možno uhradit i bezhotovostně na číslo účtu: 1682053349/0800, kdy u
platby místního poplatku ze psů do variabilního symbolu uvedete číslo popisné a do
specifického symbolu uvedete číslo 1341, u platby místního poplatku za TKO
uvedete do variabilního symbolu své číslo popisné a do specifického symbolu číslo
1337.
Upozornění na nezaplacené místní poplatky
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů a místní
poplatek za TKO pro r. 2009, aby tak učinili co nejdříve. V opačném případě
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vyměří obec poplatek platebním výměrem a může jej zvýšit až na dvojnásobek.
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