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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31.12.2007
Po et obyvatel k 31.12.2007 iní 249
V roce 2007 – narodily se:
2 d ti, z toho1 hol i ka, l chlape ek
- p ist hovalo se
11 ob an , z toho 6 žen, 5 muž ,
- odst hovalo se
11 ob an , z toho 5 žen, 6 muž
- zem elo
0 ob an
7. zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat v úterý dne 18.3.2008 v 17.00 hod. v kulturní
místnosti Obecního ú adu v Žermanicích.
Program: 1) Zahájení,
2) Ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu
3) Kontrola úkol usnesení zastupitelstva obce
4) Návrh rozpo tu na r. 2008
5) Dohoda o poskytnutí finan ních prost edk HZS MSK
6) Smlouva k zajišt ní dopravní obslužnosti SAD Haví ov na r. 2008
7) Smlouva k zajišt ní dopr. obsluž. SAD Frýdek-Místek na r.2008
8) Smlouva o výkonu regionálních funkcí MK Dobrá
9) Dodatek ke smlouv o poskytování knihovnických služeb
10) Smlouva k zajišt ní oprav a údržby ve . osv tlení TS.a.s. F-M
11) Smlouva o provád ní pé e o chrán né území-Žermanický lom
12) Smlouva o poskytnutí p ísp. ke zlepšení život.prost edí-Žermanický
lom
13) Smlouva s firmou DIGIS
14) R zné
15) Diskuse
16) Záv r
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Obecn závazná vyhláška obce Žermanice . 1/2007,
kterou se m ní obecn závazná vyhláška . 3/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad se m ní takto:
1. ást druhá, l. 4, odst. 1 zní:
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle l. 2 písm. a) a b) této vyhlášky iní
420,- K a je tvo ena:
a) z ástky 170,- K za kalendá ní rok a
b) z ástky 250,- K za kalendá ní rok. Tato ástka je stanovena podle
skute ných náklad obce p edchozího roku na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu. Skute né náklady za rok 2006 inily 95 582,- K a byly
rozú továny takto:
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po et obyvatel (poplatník ) k 31.12.2006 inil 247, po et staveb ur ených nebo
sloužících k individuální rekreaci inil 29, skute ný náklad na jednoho poplatníka
iní 346,- K . Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2008

Elektronická podání pro da ovou správu.
P iznání k daním z p íjm , ale i k ostatním daním, lze podávat také prost ednictvím
spole ného technického za ízení správce dan . Pro tyto ú ely je Ministerstvem
financí R provozován Da ový portál (http://eds.mfcr.cz/). Tato webová aplikace
poskytuje služby ve ejné (elektronická podání, informa ní zdroje) a neve ejné
(da ová informa ní schránka). V rámci ve ejných služeb je k dispozici elektronická
podatelna (http://adisepo.mfcr.cz), kde je možné da ová p iznání i další podání pro
da ovou správu podat elektronicky. Výhodou tohoto zp sobu komunikace
s finan ním ú adem je jednak úspora asu (p episování údaj do formulá e p iznání
a ekací doby v období pro podávání p iznání), ale zejména kontrola vkládaných
údaj do jednotlivých ádk p iznání (snížení možné chybnosti, která má pak za
následek zahájení vytýkacího ízení). Podání u in ná prost ednictvím této webové
aplikace lze také vytisknout a podat u p íslušného finan ního ú adu osobn nebo
poštou.

Vodné od 1.1.2008
Na základ usnesení p edstavenstva SmVaK a. s. byly schváleny nové ceny
vodného a sto ného s ú innosti od 1. ledna 2008:
- voda pitná (vodné)
25,88 K v etn DPH
- voda odvedená (sto né)
23,44 K v etn DPH
Nové ceny budou uplatn ny po prvním ode tu m idel následujícím po 1. lednu
2008, pop . bude postupováno dle uzav ených smluvních vztah mezi odb ratelem
a dodavatelem.
D tský maškarní ples
SK Žermanice ve spolupráci s Obecním ú adem Žermanice Vás srde n zve na
„D tský maškarní ples“, který se uskute ní dne 15. 3. 2008 v 16. 00 hod. v hostinci
„Pod hrází“. Rodi e žádáme, aby do 12.3.2008 do 12.00 hod. nahlásili své d ti,
které se zú astní maškarního plesu, na tel. . 596421017 nebo osobn na obecním
ú ad .
D tské zdravotní st edisko v Lu in
oznamuje, že od 1.2.2008 dochází ke zm n ordina ních hodin:
- pond lí ordina ní hodiny pouze pro zvané po domluv
- úterý od 7.00 - 9.30 hod. (beze zm ny)
tvrtek od 12.30 – 13.30 hod. je poradna pro kojence
od 13.30. – 15.30 hod. pro nemocné
Informace Finan ního ú adu ve Frýdku-Místku
Finan ní ú ad upozor uje na rozší ené ú ední hodiny v záv ru m síce b ezna 2008.
Poslední den lh ty pro podání p iznání k daním z p íjm p ipadá v r. 2008 na
pond lí 31. b ezna 2008. Tento den budou ú ední hodiny na FÚ ve Frýdku-Místku
prodlouženy do 18.00 hod. Ve dnech p edcházejících tomuto datu bude provoz
zajišt n následovn :
- v týdnu od 17.3- 21.3.2008 denn od 8.00 – 17.00 hod.
- v týdnu od 25.3. – 28.3.2008 denn od 8.00 – 18.00 hod.
- v sobotu 29.3.2008 od 8.00 – 12.00 hod.
Rozší ené ú ední hodiny neplatí pro pokladnu FÚ, která je otev ena v pond lí a ve
st edu od 8.00 – 11.30 hod. a od 12.30 – 14.30 hod. Mimo tyto provozní hodiny
pokladny FÚ lze dan zaplatit prost ednictvím da ové složenky na kterékoliv pošt
v R bez poštovních poplatk .

Místní poplatek ze ps a za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu
Místní poplatek ze ps iní 100,- K , za druhého a každého dalšího psa iní 120,K . Poplatku podléhají psi starší 3 m síc . Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku držení psa písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem
poplatku, a to do 15 dn od nabytí psa do držení.
Od l. ledna 2008 vstoupila v platnost výše uvedena OZV obce Žermanice . 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálního odpadu Poplatník podle této vyhlášky je
povinen oznámit písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku,
nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
p íjmení, jméno, bydlišt a rodné íslo. Stejný zp sob je i u zániku poplatkové
povinnosti. Zanikne-li poplatková povinnost, zjišt ný p eplatek na poplatku se vrátí
na základ žádosti poplatníka, iní-li více než 50,- K . Sazba poplatku na rok
2008 iní 420,- K .
Místní poplatek ze ps a místní poplatek za odvoz komunálního odpadu m že
poplatník uhradit v hotovosti na obecním ú ad v ú edních dnech: ve st edu dne
19.3.2008 a 26.3.2008 od 8.00 do 17.00. Poplatky je možno uhradit i p evodním
p íkazem na íslo ú tu: 1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze ps
do variabilního symbolu uvedete své íslo popisné a do specifického symbolu
uvedete íslo 1341, u platby místního poplatku za TKO uvedete do variabilního
symbolu své íslo popisné a do specifického symbolu íslo 1337. Poplatek ze ps i
poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný nejpozd ji do 31.3.2008.
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Sb r nebezpe ného odpadu
Firma A.S.A. ve spolupráci s obecním ú adem pro Vás organizuje sb r
nebezpe ného odpadu formou pojízdné sb rny. Pojízdná sb rna bude p istavena
dne 26.4.2008 na t chto t ech stanovištích: 8.00 - 8,30 u lesíka (sm r Zágu í)
8.45 - 9.15 u obecního ú adu
9.30 - 10.00 na Pustkách u p.Nováka
V této sb rn m žete bezplatn odevzdat: baterie a akumulátory, odpady ropných
látek nebo jimi zne išt né v ci (oleje, filtry, tuky mazadla), chemikálie
(rozpoušt dla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie) detergenty a odmaš ovací
p ípravky, zbytky barev, lak , edidel, prysky ic a lepidel v etn nádob, zá ivky,
výbojky teplom ry, prošlé léky a zdravotnický materiál, pr myslová hnojiva, jedy,
zbytky post ik proti šk dc m, nádobky od sprej , televizory, chladni ky, mrazáky,
elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
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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, mobil 603 447 219.

Sb r velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery budou p istaveny ve dnech 26.4.2008 – 28.4.2008 na
t chto ty ech stanovištích: - v kopci u zastávky SAD „rozcestí“ (vedle kontej.
na plasty)
- u hasi ské zbrojnice
- u obecního ú adu
- na Pustkách u p. Nováka
Do t chto kontejner m žete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pra ky, oh íva e, bojlery apod.
Nepat í tam pneumatiky, televizory, ledni ky!!!
Upozorn ní na p epln né kontejnery na papír, sklo a plasty
Vyzýváme ob any, aby byli tak laskaví a do kontejner na t íd ný odpad dávali
pouze odpad, který tam pat í. Pokud je v kontejneru odpad, který tam nepat í, firma
A.S.A. sice odpad odveze, ale obci zaú tuje ástku za net íd ný odpad, která je
vyšší. A toto se projeví v místním poplatku za svoz TKO, který musí platit ze
zákona všichni ob ané.
Jelikož se v poslední dob objevují u kontejner na t íd ný odpad hromady karton ,
pytle s polystyrénem apod., žádáme ob any, aby odpad neodkládali voln kolem
kontejner , je to neestetické a nikdo není povinen tyto hromady odklízet.
Byla vydána kniha „Vzpomínky mo ských vlk Žermanické p ehrady“ ,
kde bývalý p íslušník VB Bohuslav Kolá ek popisuje veselé p íb hy ze služby
p íslušník VB, sloužících na tehdejším Po í ním odd lení VB v Lu in . Jedná se o
100 veselých p íb h na 334 stránkách dopln ných fotografiemi. Kniha je v prodeji
v novinovém stánku Dobrá-st ed a v cukrárn v Lu in . Tel: 732973175.
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