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6. zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat v úterý dne 11.12.2007 v 17.00 hod. v kulturní
místnosti Obecního ú adu v Žermanicích.
P r o g r a m : 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 2007
5) Rozpo tové provizorium
6) Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 1/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy...
7) V cné b emeno pro SME
8) R zné
9) Diskuse
10) Záv r

Mikulášská nadílka
Sportovní klub Žermanice ve spolupráci s Obecním ú adem v Žermanicích po ádá
dne 6.12.2007 v 16.00 hod. v pohostinství „Pod hrází“ v Žermanicích mikulášskou
nadílku. Srde n jsou zvány d ti, jejich rodi e i prarodi e. P ihlášky zasílejte na
obecní ú ad do 3.12.2007 do 12.00 hod. na tel.: 596421017.
Upozorn ní
Znovu upozor ujeme ob any, kte í ješt nezaplatili místní poplatek za odvoz
komunálního odpadu, aby tak u inili co nejd íve.
Upozorn ní pro rodi e
Upozor ujeme rodi e, aby dohlédli na své d ti, aby nesá kovaly a ned laly
klouza ky na obecní komunikaci k obecnímu ú adu.
Zm na provozní doby internetu od 1.12.2007
Pro malý zájem ob an dochází ke zm n provozní doby internetu v místní
knihovn a to ve st edu od 17.00 - 19.00 hod. pouze po telefonické dohod s p.
Pchalkem na tel. .: 596421367.
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P edávání listin
Na ve ejném zasedání zastupitelstva obce si n kte í ob ané st žovali, že neobdrželi
petici, která byla ur ena všem ob an m naší obce. Obracíme se na všechny ob any
v p ípad , že bude obecním ú adem znovu zasílána podobná listina, aby ji v as a
zodpov dn p edali svému sousedovi dle seznamu.
Dovolená v ordinaci všeobecného léka e MUDr. Boškové v Lu in
dne 27.12. a 28.12.2007 - tyto dny zastupuje MUDr. Moravec ve zdravotním
st edisku v Dobré a to:
ve tvrtek dne 27.12.2007 od 8.00 – 11.00 hod. a v pátek dne 28.12.2007 od 8.00 –
10.00 hod., tel.: 558641026.
St ední škola zem d lská a lesnická, Frýdek-Místek,
p ísp vková organizace
Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek – Místek,tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749
e-mail:sekretariat@sszfm.cz; www.sszfm.cz
Nabídka studijních a u ebních obor :
Studijní obory: ty leté s maturitou
Zem d lský podnikatel, zem d lská podnikatelka
Mechanizace a služby
U ební obory: t íleté s výu ním listem
zem d lské
Krajiná ,krajiná ka
Zem d lec, hospody ka
lesnické
Mechanizátor lesní výroby
Zpracovatel d eva
technické
Ková a podková
Opravá zem d lských stroj
Obory jsou dopln ny dalšími kvalifikacemi, nap íklad idi ské pr kazy sk.B,T,C,
svá e ské kurzy, zbrojní pr kaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí
mláti ka, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové studium: (dvouleté studium ukon ené maturitní zkouškou)
Mechanizace zem d lství a lesního hospodá ství
DEN OTEV ENÝCH DVE Í: 5.12.2007, 16.1.2008
Osobní návšt vy po dohod .
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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.

Zajiš ujeme:
• sjednávání objednávek smute ních ob ad ,
• prodej h bitovního zboží,
• p evozy zesnulých – nep etržit 24 hodin,
• správu a údržbu h bitov ,
• tisk parte v etn zpracování grafických návrh ,
• agendu související
• smute ní reprodukovanou hudbu,
s hrobovou matrikou,
• smute ní kv tinovou vazbu,
• pronájem hrobových míst,
• smute ního e níka,
• výkopy hrob .
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
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