Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
13/251
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 11.10.2012.
13/252
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a p. Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
13/253
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Karlu Freharovou a p.
Jaromíra Mlčocha, oba jsou členy zastupitelstva obce.
13/254
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
13/255
Rozpočtové opatření obce Určice č. 4/2012 – rozpočtové změny ke dni 11.10.2012, zvýšení
rozpočtu o Kč 4.454.500,- v příjmech i výdajích se zapojením financování v příjmech o
částku Kč 500.000,-, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
13/256
Aby Rada obce Určice prováděla rozpočtová opatření v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
v tomto rozsahu:
1. Rozpočtová opatření prováděná na základě přijatých rozhodnutí o poskytnutí
finančních dotací.
2. Rozpočtová opatření prováděná na základě přijatých rozpočtových opatření
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
3. Přesuny v rámci jednoho oddílu mezi paragrafy a položkami do výše Kč 200.000,4. Přesuny mezi oddíly rozpočtu do výše Kč 300.000,-.
5. Úpravy rozpočtu u jednotlivých položek v příjmech i výdajích do výše Kč
200.000,-.
6. Úpravy rozpočtu u nově zaváděných oddílů, paragrafů a položek v příjmech i
výdajích do výše Kč 300.000,-.
Takto stanovený rozsah provádění rozpočtových opatření Radou obce Určice
nabývá platnosti dnem schválení a pozbude platnosti uplynutím funkčního období
stávajícího zastupitelstva obce. Toto usnesení nahrazuje Usnesení ZO Určice č.
8/155 ze dne 29.12.2011.
13/257
Rozšíření účelu zbývající částky investičního úvěru KA 1202829 přijatého od Volksbank CZ,
a.s., ve výši Kč 250.725,- a to na akci „Rozšíření klimatizace objektu Obecního úřadu
v Určicích, čp. 81“ a současně zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním

s Volksbank CZ, a.s., ve věci schválení změny v úvěrové smlouvě, bod 2. Účel použití úvěru
a to o rozšíření účelu použití úvěru na výše uvedenou investiční akci.
13/258
Znění „Smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci dešťové kanalizace v prostoru u
místního hřbitova a autobusové točny v obci Určice“ mezi Olomouckým krajem, IČ:
60609460, a obcí Určice, IČ: 00288870, ve výši Kč 755.000,- podle návrhu předloženého
obci Určice Olomouckým krajem dne 25.9.2012, čj. KÚOK/111404/2007/OMP/HV/K.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
13/259
Zprávy o činnosti za III. čtvrtletí 2012:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
13/260
Informace starosty obce.

