USNESENÍ
Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERMANICE
ZE DNE 13.10.2006
____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce:
bere na v domí:
1) Kontrolu usnesení zastupitelstva obce z jeho zasedání ze dne 9.8.2006. Úkol pod bodem 1)
spln n áste n –oprava okap na budov pekárny provedena
- oprava okap na budov hasi ské zbrojnice neprovedena
P etrvávající úkol ze 16. zasedání ZO – spln n.
2) Zprávu o innosti finan ního výboru.(p íloha)
schvaluje:
1) Ov ovatele zápisu z tohoto jednání ve složení p. Janá ek Tomáš a p. Brener Old ich.
Schváleno 6 hlasy
2) Rozpo tové zm ny na rok 2006 dle p edloženého návrhu spo ívajícího v navýšení p íjm a
výdaj o 53 600,- K .
Schváleno 6 hlasy
3) Zm nu . 1 územního plánu obce Žermanice

Schváleno 6 hlasy

4) Odkup pozemk parc. . 525/1 a 526/1 – ostatní komunikace (p ístupová cesta k rodinným
domk m) od Zem d lského podniku Razová, s.p. schválen. Kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem. Kupující hradí náklady spojené s uzav ením kupní smlouvy – znalecký
posudek, vklad do katastru nemovitostí a da z p evodu nemovitostí.
Schváleno 6 hlasy
5) Poskytnutí pen žitého daru len m zastupitelstva obce, zam stnanc m obce, ostatním ob an m
obce a zam stnanci na VPP. Rozpis poskytnutého pen žitého daru je p ílohou zápisu.
Schváleno 6 hlasy
ukládá:
1) P. starostce požádat, prost ednictvím „Žermanického zpravodaje“, vlastníky pozemk , aby
zajistili o ez svých strom podél obecních komunikací, nebo zasahující v tve do komunikace
zp sobují škody na traktorech p i zimní údržb .
Termín: do 10.11.2006
Zodpovídá: starosta
2) P.starostce zajistit u firmy TS a.s. Frýdek-Místek o ezání suchých v tví z jasanu rostoucího na
obecním pozemku parc. . 87/2.
Termín: ihned
Zodpovídá: starostka
Zapsala: eháková Jana
Starostka:

p. Štafinová Ladislava...................................................................

Ov ovatelé:

p. Janá ek Tomáš..........................................................................
p. Brener Old ich..........................................................................

