Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
24/412
Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2014.
24/413
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce, a p. Petra
Kouřila, člena rady obce.
24/414
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Františka Vysloužila a p.
Martina Fródla, oba jsou členy zastupitelstva obce.
24/415
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
24/416
Účetní závěrku obce Určice k 31.12.2013 a Výsledek hospodaření obce Určice k 31.12.2013
– schodek ve výši Kč 250.067,36, dle předložených materiálů a podkladů a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, viz. „Protokol o schvalování účetní závěrky obce Určice
k 31.12.2013“.
24/417
Závěrečný účet obce Určice k 31.12.2013 dle předložených materiálů, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a vydává souhlas s celoročním hospodařením obce Určice za rok
2013, a to „bez výhrad“.
24/418
Přijetí překlenovacího úvěru na předfinancování dotace projektu „Varovný protipovodňový
systém pro obec Určice“ a současně schvaluje smlouvu o úvěru – investiční úvěr KA 1406396
mezi smluvními stranami obcí Určice, IČ: 00288870 a Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, dle
předloženého návrhu smlouvy o úvěru.
24/419
A vydává předběžný souhlas k přijetí účelově určených darů dle:
a) darovací smlouvy mezi p. Martinem Božkem, IČ: 64497704, jako dárcem, a
Základní školou a Mateřskou školou Určice, příspěvkovou organizací, IČ:
62859129, jako obdarovaným, ve výši Kč 18.767,-,
b) darovací smlouvy mezi obcí Alojzov, IČ: 00488542, jako dárcem, a Základní
školou a Mateřskou školou Určice, příspěvkovou organizací, IČ: 62859129, jako
obdarovaným, ve výši Kč 12.000,-,
do vlastnictví příspěvkové organizace obce Určice, Základní školy a Mateřské školy Určice,
p.o., IČ: 62859129, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení
Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace, ze dne
30.10.2009.

24/420
Poskytnutí krátkodobé bezúročné finanční půjčky do výše Kč 300.000,- Římskokatolické
farnosti Určice, IČ: 67007341, na předfinancování stavební akce s názvem „Obnova
samostatně stojící věže u kostela sv. Jana Křtitele v Určicích“ a současně schvaluje uzavření
„Smlouvy o půjčce“ mezi smluvními stranami:
a) obcí Určice, IČ: 00288870,
b) Římskokatolickou farností Určice, IČ: 67007341,
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
24/421
Poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši Kč 150.000,- Tělovýchovné jednotě Sokol
Určice, IČ: 44053487, na realizaci stavby závlahového systému hřiště – hrací plochy
fotbalového hřiště a současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku, v souladu
s ustanovením § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce s t a n o v í :
Usnesení č.
24/422
Pro volební období 2014 – 2018 bude voleno 15 členů zastupitelstva obce v souladu s § 67 a §
68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce u k l á d á :
Usnesení č.
24/423
Radě obce Určice a starostovi obce, na základě informací podaných z kontrolních dnů při
realizaci díla “Socha anděla na kněžský hrob v Určicích“, projednat s dodavatelem díla p.
Daliborem Machkem, IČ: 644 95 434, termín předání díla na 29.8.2014, s odkazem na
neplnění „Smlouvy o dílo“ ze dne 7.5.2008, článek 5 – Doba plnění a současně ukládá radě
obce a starostovi obce v případě nedokončení díla ve stanoveném termínu 29.8.2014 uplatnit
sankce dle článku 7 - Smluvní sankce „Smlouvy o dílo“ a to prostřednictvím právního
zástupce obce Určice.
Zastupitelstvo obce u d ě l u j e :
Usnesení č.
24/424
Čestné uznání:
p. Radku Bartůňkovi
p. Lubomíru Halouzkovi
p. Jaroslavu Freharovi
p. Leo Matouškovi
za dlouholetou, dobrovolnou a obětavou práci při výchově mládežnických družstev oddílu
kopané a úspěšnou reprezentaci TJ SOKOL Určice.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
24/425
Zprávy o činnosti za II. čtvrtletí 2014:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice,
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
24/426
Poděkování Římskokatolické farnosti Určice ze dne 9. května 2014 Zastupitelstvu obce
Určice, za poskytnutí finančního příspěvku na úhradu prací prováděných při rekonstrukci
věže u kostela sv. Jana Křtitele v Určicích.
24/427
Informaci předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Ing. Jiřího Rozbořila
o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, že projekt
„Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ byl schválen k uzavření „Smlouvy o
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava“ a byl podpořen
částkou v předpokládané výši Kč 4.829.031,05 (max. 85 %).
24/428
Informaci vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého
kraje Ing. Josefa Veselského, o poskytnutí dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje ve výši
Kč 500.000,- na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
24/429
Informaci místní organizace Českého mysliveckého svazu Určice o investicích organizace
v roce 2014 převyšujících částku Kč 300.000,-.
24/430
Informaci o rekonstrukci nebytových prostor na Domě služeb v Určicích, která se bude
realizovat v následujících dvou měsících.
24/431
Informaci o rekonstrukci mateřské školy, která proběhne o prázdninových měsících.

24/432
Informaci o realizaci projektu „Varovného protipovodňového systému pro obec Určice“.
24/433
Informaci o výměně a doplnění dopravního značení v obci v měsíci červnu a o přípravě další
etapy na doplnění dopravního značení.
24/434
Informaci o realizaci staveb dětských hřišť v obci v jarních měsících tohoto roku.
24/435
Informaci o přípravě stavby „Odkanalizování objektu fary“.

24/436
Informaci starosty obce a p. Josefa Volfa o účasti a průběhu kontrolních dnů na realizaci díla
„Socha anděla na kněžský hrob v Určicích“.
24/437
Ostatní informace Rady obce Určice a starosty obce.

