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22. zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 22.9.2010 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. Návrh na změnu rozpočtu č. 2 na r. 2010
5. Schválení mimořádných odměn
6. Schválení realizace projektu „Revitalizace území negativně
ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí –
Revitalizace území Žermanické přehrady – rekonstrukce mostu M01 a
M02 pod hrází Žermanické přehrady“
7. Schválení podání žádostí o úhradu nákladů ze státního programu
Revitalizace Moravskoslezského kraje ve smyslu Pokynů II
8. Smlouva o dílo – výměna kříže u kaple
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
přípojka NNK – p. Svoboda
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
Pozvání k volbám
Vážení občané,
blíží se termín komunálních voleb, proto bych Vás chtěla požádat, abyste
všichni splnili svoji občanskou povinnost, přišli k volbám a zvolili svoje zástupce
v obci na další čtyři roky. V komunálních volbách občané rozhodují o tom, jaké
vedení obce bude a jakým směrem se bude vývoj v obci ubírat. Souběžně budou
probíhat volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Jana Řeháková, starostka obce
Informace o volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 15. října 2010 od 14.00 hod do
22.00 hod. a 16. října 2010 od 8.00 hod do 14.00 hod. ve společenské místnosti
obecního úřadu v Žermanicích. Před uskutečněním voleb budou doručeny všem
voličům hlasovací lístky spolu s informacemi k volbám.
Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 15. října 2010 od 14.00 hod.
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do 22.00 hod. a 16. října 2010 od 8.00 hod do 14.00 hod. ve společenské místnosti
obecního úřadu v Žermanicích. Před uskutečněním voleb budou doručeny všem
voličům hlasovací lístky spolu s informacemi k volbám.
Případné druhé kolo voleb proběhne ve dnech 22. října 2010 od 14.00 hod. do
22.00 hod. a 23. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve společenské místnosti
obecního úřadu v Žermanicích. Hlasovací lístky nebudou doručeny do schránky,
ale voliči je obdrží ve volební místnosti u volební komise.

o údržbu břehů má za povinnost ten, kdo tuto úpravu vybudoval. Také stromy
rostoucí podél vodního toku jsou dle zákona jeho nedílnou součástí a proto při
kácení a odstraňování dřevin podél řeky mohou majitelé přilehlých pozemků
postupovat pouze za předpokladu projednání se správcem vodního toku. My, jako
správce máme hlavně za povinnost zajistit bezpečný odtok vod korytem řeky, to
znamená odstraňovat veškeré vzniklé překážky z průtočného profilu řeky. Jedno
z velmi důležitých opatření, aby břehy vodních toků zůstávaly stabilní je, nedělat
z břehů řízené skládky a úložiště různých nepotřebných materiálů a to z důvodu, že
voda si jako první odebere nasypaný nebo uložený materiál a břeh poté nechrání
vůbec nic, ani travní drn, který pod vzniklým násypem růst nemůže. Břeh, aby byly
stabilní a bezpečné by měly zůstat přirozeně přírodní bez zásahu člověka a pokud
takový zásah břehy potřebují, tak pouze za předpokladu projednání se správcem
vodního toku.
Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci
Popieluch Vojtěch – správa
přehrady

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 22.9.2010 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 31.3.2010 a místního poplatku za odvoz komunálního
odpadu ve dvou splátkách a to do 31.3.2010 a do 30.9.2010.
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.
Volné pobíhání psů v obci
Opět se vyskytují případy volně pobíhajících psů v obci, kteří obtěžují občany.
Proto důrazně upozorňujeme všechny majitele psů, že v případě volně pobíhajícího
psa bude tento odchycen a umístěn v útulku na náklady majitele.
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
v tomto příspěvku do Vašeho zpravodaje bych Vás tímto velice rád informoval o
platné legislativě „Zákona o vodách“. Voda, jak všichni víme, přináší život, ale
také ve formě živelných katastrof nám ho bere a ničí to, co jsme vybudovali. Už 52
let slouží naší společnosti vodní dílo Žermanice, které vybudovali naši předkové a
buďme za to rádi, hlavně z důvodů ochrany území pod přehradou před povodněmi.
Rád bych Vám vysvětlil alespoň některá pravidla a doporučení jak správně
postupovat při řešení různých problémů, které se Vás mohou týkat jako sousedů
s vodním tokem. Vodní tok Lučina je z velké části neupravený vodní tok a to
znamená, že v místech, ve kterých je upraven nějakou úpravou, povinností starat se

---------------------------------------------------------------------------------------------------Inzerce
Právní záležitosti
Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé pondělí od 15,30 –
17,00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a každou středu od 14,0015,00 hod. v Domě služeb Lučina JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219.
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