Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
16/290
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2013.
16/291
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
16/292
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Františka Klemeše a p. Petra
Kouřila, oba jsou členy rady obce.
16/293
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
16/294
„Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1212001437/153507“ mezi smluvními stranami obcí
Určice, IČ: 00288870 a JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, podle návrhu předloženého obci
Určice dne 19.11.2012 firmou JMP Net, s.r.o.
16/295
Použití finančního daru na základě „Darovací smlouvy“ od společnosti SOLAR 3 s.r.o., se
sídlem Počernická 272/96, Praha 10, IČ: 27935019, provozující fotovoltaickou elektrárnu na
katastrálním území obce Určice takto:
- částku 96.300,- Kč TJ Sokol Určice, 798 04 Určice 350, IČ: 44053487 a to formou
poskytnutí finančního příspěvku na základě smlouvy pro rok 2013.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
16/296
Komentář starosty obce k problematice podání žádosti obce Určice Olomouckému kraji o
přidělení finančního příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2013 na realizaci
investiční akce „Vybudování chodníku v ulici Výšovická v Určicích“.
16/297
Informaci o současné finanční situaci obce Určice.
16/298
Materiál „Porovnání příjmů a výdajů v souvislosti s provozem vysokorychlostního internetu
v obci za rok 2012“.
16/299
Materiál „Zůstatky úvěrů u Volksbank CZ a.s. k 31.12.2012“.

16/300
Materiál „Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO) za rok
2012“.
16/301
Korespondenci firmy SOLAR GLOBAL a.s., jako provozovatele fotovoltaické elektrárny
v Určicích, ve věci vyjádření nesouhlasu obce Určice se zavedením recyklačního poplatku pro
provozovatele fotovoltaických elektráren.
16/302
Informaci starosty obce o sdělení Státního fondu životního prostředí ČR ve věci poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu „Varovný protipovodňový systém pro obec Určice“
z prostředků státního fondu životního prostředí v rámci příslušného operačního programu.
16/303
Informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích v I. pololetí roku 2013.
16/304
Ostatní informace Rady obce Určice.

