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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné a šťastné prožití vánočních svátků, zároveň hodně
zdraví, štěstí, vzájemného porozumění, tolerance a úspěšný vstup do nového
roku 2010
zastupitelstvo obce

ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
4/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------18. zasedání zastupitelstva obce
Váţení občané, starostka obce Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Ţermanice, které se bude konat dne 10.12.2009 v 17.00 hod. v kulturní
místnosti Obecního úřadu v Ţermanicích.
Program: 1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce
4) Návrh na změnu rozpočtu č. 6 na r. 2009
5) Rozpočtové provizorium
6) Obecně závazná vyhláška obce Ţermanice č. 1/2009 o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru…
7) Aktualizace Směrnice č.1/2001určující postupy v účetnictví,
v evidenci majetku a v nakládání s fin. prostředky obce
8) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
9) Smlouva o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě –
ČSAD Frýdek-Místek
10) Smlouva o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě –
ČSAD Havířov
11) Ţádost p. Sekaniny o odkoupení části obecního pozemku parc.č.
563/3
12) Ţádost p. Kubíka Marcela o odkoupení obecního pozemku parc.č.
98/4
13) Ţádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene–
přípojka NN–p. Šumlanský
14) Ţádost AGRO-DOMINIK k výstavbě bioplynové stanice
15) Schválení dodavatelů na zimní údrţbu místních komunikací
16) Společný školský obvod
17) Výsledky kontrol hospodaření DSO
18) Výpověď SK Ţermanice z pronájmu fotbalového hřiště
19) Různé
20) Diskuze
21) Závěr
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Pracoviště Czech POINT
Oznamujeme občanům, ţe na našem obecním úřadě je zprovozněno pracoviště
Czech POINT, kde je moţno získat:
Výpis z Katastru nemovitostí (snímek pozemkové mapy není moţné na úřadě
vyhotovit) - o výpis z KN můţe zaţádat anonymní ţadatel. Správní poplatek je
100,- Kč za první a 50,- Kč za kaţdou další stránku LV.
Výpis z Obchodního rejstříku - o výpis můţe zaţádat anonymní ţadatel,
výpis se vydává na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) organizace.
Správní poplatek je stanoven dle počtu stran ověřeného dokumentu.
Výpis z Živnostenského rejstříku – o výpis můţe zaţádat anonymní ţadatel,
výpis se vydává na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) organizace.
Správní poplatek je stanoven dle počtu stran ověřeného dokumentu.
Výpis z Rejstříku trestů – o výpis ţádá osoba, které se výpis týká, pouze na
základě písemné ţádosti. Tuto ţádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji
obdrţí k podpisu předtím, neţ mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba,
které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad
totoţnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Správní poplatek je 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče – o výpis můţe zaţádat pouze ţadatel
sám, nebo jím určený zmocněnec, musí mít platný doklad totoţnosti a musí mít
předěleno rodné číslo. Správní poplatek je 100,- Kč za první a 50,- Kč za
kaţdou další stránku.
Výpis z insolventního rejstříku – poskytuje informace, zda je osoba vedena
jako dluţník nebo nikoliv. Správní poplatek je stanoven dle počtu stran.

Územní plán Žermanice
V uplynulém období jsme započali s přípravou na pořízení nového „Územního
plánu Ţermanice“. Územní plán se zpracovává na základě zákona 183/2006 Sb., a
jeho novelizací. UP je z hlediska obce nejdůleţitějším nástrojem územního
plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy pro veřejně
prospěšné stavby, stanovuje podmínky vyuţití těchto ploch, apod. Bez pořízení ÚP
nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstavbu. Svými
návrhy ploch k zastavění mohou přispět i občané obce – vlastníci pozemků. Své
poţadavky na určení ploch pro výstavbu rodinných domků mohou občané podat na
Obecní úřad v Ţermanicích nejpozději do 15.1.2010. Ţádost musí obsahovat číslo
parcely a musí být podepsaná vlastníkem pozemku. Všechny ţádosti budou
posouzeny jednotlivě příslušnými úřady, které rozhodují na základě svých
kompetencí o zařazení pozemků jako zastavitelné plochy do ÚP. Upozorňujeme, ţe
podaná ţádost nezakládá právní nárok na zařazení pozemků do ÚP jako
zastavitelná plocha.

Mikulášská nadílka
Dne 5.12.2009 v 15.00 hod. proběhne v místní hospůdce Pod hrází „Mikulášská
nadílka“. Nezapomeňte nahlásit své děti do 3.12.2009 do 12.00 hod. osobně nebo
telefonicky na tel.: 596421017 na Obecním úřadě v Ţermanicích. Pokud tak
neučiníte Vaše děti nedostanou balíček!!! Moţnost závazného nahlášení mají i
rodiče „přespolních“ dětí. Cena balíčku je 150,- Kč, platba na místě akce. Děti
s trvalým pobytem v Ţermanicích mají balíček hrazený obecním úřadem.

Upozornění na nezaplacené místní poplatky
Blíţí se konec roku a jsou mezi námi občané, kteří ještě nezaplatili místní poplatek
ze psů a místní poplatek za TKO pro r. 2009. Většinou se jedná o stále stejné
občany, které musíme upozorňovat na povinnost platit místní poplatky, i kdyţ
vyuţívají našich sluţeb, tj. odvoz odpadků.
Upozornění občanům
Ţádáme Vás, abyste nevyhazovali ke kontejnerům rozbité elektrospotřebiče a do
kontejnerů na tříděný odpad dávali jen odpad, který tam skutečně patří ( do
modrého kontejneru papír, do ţlutého plasty, do zeleného sklo. V případě, ţe do
kontejneru na tříděný odpad budete vhazovat i jiný odpad, firma A.S.A. bude obci
účtovat poplatek za netříděný odpad, který je podstatně vyšší.

INZERCE

Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí kaţdé pondělí od 15,30
– 17,00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a kaţdou středu od 14,0015,00 hod. v Domě sluţeb Lučina JUDr. Marcela Ţoričová, formou poradenství,
spisování listin, ţalob, smluv včetně kupních, rovněţ převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219.
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Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek – Místek
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. , Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou
 Agropodnikání
 Mechanizace a sluţby
Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
 Zahradník
 Zemědělec, farmář
lesnické
 Lesní mechanizátor
 Zpracovatel dřeva
technické
 Kovář a podkovář
 Opravář zemědělských strojů
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk.B,T,C,
svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí
mlátička, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové denní studium: dvouleté s maturitou
 Podnikání
Dny otevřených dveří: 10.12.2008, 14.1.20089 (vždy do 16.30 hod.)
Osobní návštěvy po telefonické dohodě.
Získaná kvalifikace ve škole=jistota uplatnění v životě.
Bliţší informace na tel.: 558 432 525
e-mail: sekretariát@sszfm.cz
http: www.sszfm.cz

Krejčovství KATKA
zakázkové šití, opravy oděvů a úpravy oděvů
Katka Bartková, Ţermanice 66, tel.: 604 124 335, po dohodě přijedu.

Charakteristika školy:
soukromá škola s patnáctiletou tradicí (školné 12 000,-Kč ročně)
čtyřletý cyklus po 9. třídě ZŠ
osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ
Moţnost přijetí i po 7.třídě na základě rozhodnutí ředitelky školy.
Den otevřených dveří:
3. prosince 2009 11:00 – 16:30 hod.
14. ledna
2010 11:00 – 16:30 hod.
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