USNESENÍ
Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERMANICE
ZE DNE 24.5.2006
____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce:
bere na v domí:
1) Kontrolu usnesení zastupitelstva obce z jeho zasedání ze dne 29.3.2006 a konstatuje, že:
- úkol pod bodem 1) nebyl spln n – p edseda kontrolního výboru má povinnost p edkládat zprávy
o innosti kontrolního výboru vždy do konce každého tvrtletí. Termín byl do 30.4.2006.
- úkol pod bodem 2) a 3) byl spln n.
2) Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Žermanice za rok 2005.

schvaluje:
1) Ov ovatele zápisu ve složení p. Janá ek Tomáš a p. Pastušek Petr.

Schváleno 7 hlasy

2) Záv re ný ú et obce Žermanice za rok 2005. Zastupitelstvo obce vyjad uje souhlas s celoro ním
hospoda ením obce Žermanice, a to bez výhrad.
Schváleno 7 hlasy
3) Rozpo tové zm ny na rok 2005 dle p edloženého návrhu spo ívajícího v navýšení p íjm a
výdaj o 194 700,- K .
Schváleno 7 hlasy
4) Starostkou navržené odebrání odm n za výkon funkce p edsedy kontrolního výboru p. Daliboru
Onderkovi od 1.5.2006 do konce volebního období. D vodem je nepln ní úkol .
Schváleno 5 hlasy
5) Žádost p. Pavla Zedníka o pronájem hasi ské zbrojnice za ú elem skladování hutního a stavebního materiálu od 1.6.2006 a výše pronájmu v rozp tí od 5 tis. do 7 tis. K m sí n .
6) Žádost p. Št pána Korbáše o povolení uspo ádání Karaoke party s diskotékou pod širým nebem
a postavení pivovarského stanu dne 5.8.2006. Schváleno za podmínek uvedených v žádosti s
následným úklidem.
Schváleno 7 hlasy
7) Uzav ení smlouvy s TS a.s. k zajišt ní oprav a údržby ve ejného osv tlení na rok 2006 dle požadavku obecního ú adu.
Schváleno 7 hlasy
8) Dohodu o poskytnutí finan ních prost edk HZS MSK v návaznosti na § 20 odst. 1 zákona .
238/2000 Sb., o Hasi ském záchranném sboru R a zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis – schválený finan ní p ísp vek ve výši 20 tis. K ro n .
Schváleno 7 hlasy

3
ukládá:
1) P. starostce zaslat písemné upozorn ní p. Kubinovi na volné pobíhání jeho psa po vesnici.
Termín: ihned
Zodpovídá: starostka

Zapsala: eháková

starostka:

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

ov ovatelé:

p. Janá ek Tomáš...........................................................
p. Pastušek Petr..............................................................

