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ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
6/2006
Zastupitelstvo obce Žermanice zvolené ve dnech 20.11. a 21.11.2006:
starostka obce
p. eháková Jana
místostarostka obce
p. Kielarová Jarmila
lenové zastupitelstva obce: Ing. Brener Rostislav, p edseda kontrolního výboru
p. Tká ová Iveta, p edseda finan ního výboru
p. Štafinová Ladislava
p. Janá ek Tomáš
p. Rudolf Jan
Ú ední hodiny na Obecním ú ad v Žermanicích
Obecní ú ad:
pond lí
8.00 – 14.00
st eda
8.00 – 17.00
Ú ední hodiny p. starostky
pond lí
9.00 – 11.00
st eda
11.00 – 13.00
Ú ední hodiny p.místostarostky st eda
16.00 – 19.00

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás všechny srde n zve na ve ejné zasedání
zastupitelstva obce Žermanice, které se bude konat v úterý dne 12.12.2006 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 2006
5) Rozpo tové provizorium
6) Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 2/20056 o místním
poplatku z provoz systému shromaž ování...
7) R zné
8) Diskuse
9) Záv r

Mikulášská nadílka
Sportovní klub ve spolupráci s Obecním ú adem v Žermanicích po ádá dne
2.12.2006 v 16.00 hod. v kulturní místnosti obecního ú adu mikulášskou nadílku.
Srde n jsou zvány d ti, jejich rodi e i prarodi e. P ihlášky zasílejte na obecní ú ad
do 28.11.2006, tel.: 596421017.
Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 1/2006
Zastupitelstvo obce Žermanice vydává obecn závaznou vyhlášku obce Žermanice
. 1/2006, kterou se m ní a dopl uje obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 1
ze dne 15.3.2001 o závazné ásti územn plánovací dokumentace obce Žermanice.
Tato obecn závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná ást zm ny . 1
územního plánu obce Žermanice je v úplném zn ní zve ejn na na ú ední desce
obecního ú adu i na webových stránkách obce.
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 nebo 596 814 005,
mobil 603 447 219.
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