Obec Žermanice
Dne 17. 3. 2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
________________________________________________________________
se koná

6. zasedání zastupitelstva obce
PROGRAM

1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 03. 12. 2015
4) Návrh rozpočtu na rok 2016
5) Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
6) Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Frýdek-Místek
7) Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Havířov
8) Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ na rok 2016
9) Revokace kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2015 mezi obcí Žermanice a panem Rostislavem
Dobešem
10) Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Žermanice a p. Rostislavem
Dobešem
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Žermanice
12) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žermanice
13) Příkazní smlouva - zajištění kompletního dotačního managementu pro administraci
projektů v dotačním titulu OPŽP P05 na akci „Energetické úspory objektu Obecního úřadu
Žermanice“

14) Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na akci „ Komunitní dům v obci
Žermanice“
15) Zpracování a podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace na
Komunitní dům Žermanice – do programu: Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2016
16) Nařízení vlády č. 352/2015 Sb. ze dne 14.12.2015, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
17) Cenové nabídky na výkopové práce na vodovod v části obce Za dědinou
18) Cenové nabídky na nákup materiálu pro realizaci vodovodu v části obce Za dědinou
19) Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci „ Chodník v obci
Žermanice“
20) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení přípojky vodovodu pod místní
komunikaci – obec Žermanice a Radim Grešl
21) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Obec Žermanice a ČEZ Distribuce,
a.s.
22) Žádost klubu důchodců
23) Různé
24) Diskuse
25) Závěr

Jste srdečně zváni.
Mgr. Světlana Šipulová
starostka obce

