Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
3/37
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2010.
3/38
Za členy návrhové komise na usnesení místostarostku obce p. Ivanku Cáskovou a p. Františka
Klemeše, člena rady obce.
3/39
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Karlu Freharovou a p.
Františka Vysloužila.
3/40
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2010 do 30.11.2010 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestaveného
k 30.11.2010.
3/41
Rozpočtové opatření obce Určice č. 6 – rozpočtové změny ke dni 29.12.2010 zvýšení
rozpočtu o Kč 140.000,- v příjmech i výdajích v souladu s ustanovením § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3/42
Rozpočtové hospodaření pro začátek roku 2011, do doby schválení rozpočtu obce Určice pro
rok 2011, formou rozpočtového provizoria ve výši 25 % čerpání rozpočtu předcházejícího
roku 2010, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3/43
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Kulturního klubu Určice, příspěvkové organizace, která byla
schválena Zastupitelstvem obce Určice dne 30.10.2009. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Kulturního klubu Určice bude mít platnost od 1.1.2011 a je zastupitelstvem obce schválen
v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 27 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Současně zastupitelstvo obce ukládá radě obce zabezpečit provedení změny v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně a změnu oznámit Ministerstvu spravedlnosti ČR
za účelem zveřejnění změny v Ústředním věstníku České republiky.
3/44
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce, uzavřené dne 2.11.2009 mezi obcí Určice a Vlastimilem
Konšelem.
3/45
Podání žádosti Olomouckému kraji o bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Určice, které jsou
ve vlastnictví Olomouckého kraje, do vlastnictví obce Určice a to:
a) budovu čp. 77 Určice – objekt bydlení na pozemku parc. č. 5 (bývalá budova
ergoterapie a bývalá budova centra sociálních služeb)

b) pozemky parc. č. 5 – zastavěná plocha o výměře 653 m2 , parc. č. 6 – ostatní
plocha o výměře 300 m2
včetně všech součástí a příslušenství, zejména s vedlejšími stavbami (bývalá márnice a
dřevěná kůlna), venkovními úpravami a trvalými porosty.
3/46
Poskytování finanční a materiální podpory Římskokatolické farnosti Určice a Tělovýchovné
jednotě Sokol Určice ve volebním období roků 2011-2014 v návaznosti na možnosti
schválených rozpočtů obce Určice v jednotlivých rocích v tomto období.
3/47
Paní Ludmilu Kalábovou do funkce kronikáře obce v souladu s ustanoveními § 35 a 84
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3/48
V případě získání dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci objektu základní a mateřské
školy neprodleně zahájit jednání s Volksbank CZ a.s. ve věci možnosti poskytnutí úvěru na
úhradu podílu obce Určice při kofinancování rekonstrukce.

3/49
Mimořádnou odměnu ve výši 80.000,- Kč formou peněžitého daru p. Vlastimilu Konšelovi,
starostovi obce, v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, za plnění mimořádných úkolů a prací nad rámec výkonu funkce starosty.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
3/50
Zprávy o činnosti za IV. čtvrtletí roku 2010
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
3/51
Informace starosty obce o záměrech obce Určice pro rok 2011.
3/52
Ostatní informace Rady obce Určice.

