Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
11/219
Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 20.7.2012 a současně schvaluje,
že o doplněném bodu programu bude zastupitelstvo obce hlasovat.
11/220
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ing. Jaroslava Jurníčka a p. Františka Klemeše, oba
jsou členy rady obce.
11/221
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Ing. Annu Hubálkovou a
p.Martina Fródla, oba jsou členy zastupitelstva obce.
11/222
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
11/223
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2012 do 30.6.2012 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 30.6.2012.
11/224
Rozpočtové opatření obce Určice č. 2/2012 – rozpočtové změny ke dni 20.7.2012, zvýšení
rozpočtu o Kč 3.706.500,- v příjmech i výdajích se zapojením financování v příjmech o
částku Kč 3.000.000,- , v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
11/225
Použití finančních darů od společností provozujících fotovoltaické elektrárny na katastrálním
území Určice, na základě „Darovacích smluv“ takto:
a) částku Kč 220.900,- od společnosti FVE 30 s.r.o., IČ: 29197368, pro
Římskokatolickou farnost Určice, IČ: 67007341,
b) částku Kč 213.700,- od společnosti SOLAR 5 s.r.o., IČ: 28274831, pro
Římskokatolickou farnost Určice, IČ: 67007341,
c) částku Kč 96.300,- od společnosti SOLAR 3 s.r.o., IČ 27935019, pro
Tělovýchovnou jednotu Sokol Určice, IČ: 44053487
a to vše formou poskytnutí finančních příspěvků na základě dohod pro rok 2012.
11/226
Konání veřejné sbírky na území obce Určice za účelem shromáždění finančních prostředků,
které budou použity na „Odkoupení budovy čp. 77, včetně pozemků, součástí a příslušenství
v obci Určice“ v souladu s ustanoveními zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o
změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, za
těchto podmínek:
1) Datum zahájení sbírky: 1.9.2012
2) Datum ukončení sbírky: 30.11.2012

3) Účel sbírky: shromáždění finančních prostředků na „Odkoupení budovy čp. 77,
včetně pozemků, součástí a příslušenství v obci Určice“
4) Území, na němž se bude sbírka konat: obec Určice
5) Způsob provádění sbírky: pokladničkou umístěnou v kanceláři Obecního úřadu
Určice
6) Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: starosta obce p. Vlastimil Konšel.
11/227
Obecně závaznou vyhlášku obce Určice č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Určice č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního
předpisu, ze dne 13.12.2010.
11/228
Odkoupení nemovitosti parc. č. 1688/2 v katastrálním území Určice o výměře 111 m2 za cenu
11.100,- Kč (tj. 100,- Kč za 1 m2 odkupovaného pozemku) z vlastnictví p. Františka
Vysloužila do vlastnictví obce Určice podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
536-031/2012, vypracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221. Veškeré náklady
spojené s odkoupením této nemovitosti budou hrazeny kupující stranou, tj. obcí Určice.
11/229
Odkoupení nemovitosti parc. č. 1460/2 v katastrálním území Určice o výměře 61 m2 za cenu
27.450,- Kč (tj. 450,- Kč za 1 m2 odkupovaného pozemku) z vlastnictví Mgr. Lenky
Dostálové do vlastnictví obce Určice podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
533-008/2012, vypracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221. Veškeré náklady
spojené s odkoupením této nemovitosti budou hrazeny kupující stranou tj. obcí Určice.
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
Usnesení č.
11/230
Starostu obce p. Vlastimila Konšela jednat s Volksbank CZ a.s., IČ: 25083325, ve věci přijetí
provozního úvěru do výše Kč 500.000,-, popř. o navýšení kontokorentního úvěru o Kč
500.000,-.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
11/231
Materiál „Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO) za I.
pololetí 2012.
11/232
Zprávy o činnosti za II. čtvrtletí 2012:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
11/233
Informaci o přípravě stavebních akcí na roky 2013 a 2014.

11/234
Informaci starosty obce o nabídce Vladimíra Spáčila na odkoupení nemovitostí parc. č.
630/1,2,3 v katastrálním území Určice z jeho vlastnictví do majetku obce Určice.
11/235
Informaci starosty obce o přijatém usnesení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne
29.6.2012 ve věci odprodeje nemovitého majetku z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví obce Určice (bývalý Domov důchodců v Určicích čp. 77).
11/236
Informaci o uskutečněné internetové aukci na dodavatele energií, prostřednictvím „Nákupní
společnosti“ se sídlem Lhotka 124, Moravská Třebová.
11/237
Materiál „Převody daní z Finančního úřadu v Prostějově v roce 2012“.
11/238
Informaci o zavedení systému sběru bioodpadů od dubna 2012 a o problematice třídění
odpadů v naší obci.
11/239
Informaci o krádeži laviček dne 2.5.2012 z prostoru autobusové zastávky „Na Hornici“ a od
domu služeb.
11/240
Informaci o záměru zřízení obecní policie v obci Určice.
11/241
Informaci o probíhající přípravě na vydání knihy p. Jana Mlčocha o naší obci.
11/242
Informaci o změně duchovního správce Římskokatolické farnosti Určice.
11/243
Informaci o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce v následujícím období.
11/244
Ostatní informace Rady obce Určice.

