Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
2/25
Program zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2014.
2/26
Za členy návrhové komise na usnesení paní Bc. Petru Poulíkovou, členku zastupitelstva obce,
a pana Petra Kouřila, místostarostu obce.
2/27
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce paní Ing. Terézii Havlíčkovou a
paní Mgr. Marii Slezákovou.
2/28
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
2/29
Rozpočtové opatření obce Určice č. 6/2014 – rozpočtové změny k 29.12.2014, zvýšení příjmů
a výdajů o částku 56.000,- Kč se zapojením financování ve výdajích ve výši 1.300 tis. Kč
v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2/30
Rozpočtové hospodaření pro začátek roku 2015, do doby schválení rozpočtu obce Určice pro
rok 2015, formou rozpočtového provizoria ve výši 30 % čerpání rozpočtu předcházejícího
roku 2014, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2/31
Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice, kteří nebyli
členy zastupitelstva obce v minulém volebním období, za výkon funkce členů výborů za rok
2014, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, takto:
Anna Buřtová
Ing. Terézia Havlíčková
Irena Čáslavská
Ludmila Kalábová
Zdeňka Drmolová
Mgr. Jan Krejčí
Gabriela Straková

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

800,800,800,900,800,700,900,-

2/32
Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
Lukáš Hrdlička
Kč 500,Antonín Hujíček
Kč 500,Jaromír Mlčoch
Kč 800,Lukáš Ovečka
Kč 500,Bc. Petra Poulíková
Kč 800,-

Mgr. Marie Slezáková
Kč 500,Petr Tománek
Kč 1.100,Ing. Aleš Vysloužil
Kč 500,v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1.1.2015.
2/33
Uspořádání vzpomínkové slavnosti při příležitosti 140. výročí narození D.P.,Prof. Ing. Josefa
Konšela Dr.h.c., v březnu 2015.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
2/34
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2014 do 30.11.2014 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 30.11.2014.
2/35
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Určice za rok 2014, vyhotovený Krajským
úřadem Olomouckého kraje, kanceláří ředitele, oddělením kontroly, dne 25.11.2014.
2/36
Výroční zprávu příspěvkové organizace obce Určice, Základní školy a Mateřské školy Určice,
IČ: 62859129, za školní rok 2013 – 2014.
2/37
Zprávy o činnosti za IV. čtvrtletí 2014:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice,
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
2/38
Informace Rady obce Určice a starosty obce.

