Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
Usnesení č.
6/93
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 15.7.2011.
6/94
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
6/95
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce Ing. Annu Hubálkovou a Mgr.
Kamilu Sedláčkovou, členky zastupitelstva obce.
6/96
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
6/97
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2011 do 31.5.2011 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 31.5.2011.
6/98
Rozpočtové opatření obce Určice č. 2 – rozpočtové změny ke dni 15.7.2011, zvýšení rozpočtu
o Kč 204.200,- v příjmech a výdajích, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6/99
Vstup obce Určice do zájmového sdružení právnických osob s názvem „Sdružení místních
samospráv České republiky“ (SMS ČR) se sídlem Zlín, ulice Jana A. Bati, budova č. 12, 760
01 Zlín, IČ: 75130165, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 1.8.2011.
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
Usnesení č.
6/100
Žádost p. Petry Caletkové, 798 04 Určice 315, o výměnu části nemovitosti – pozemku parc. č.
1591/1 v k.ú. Určice v jejím vlastnictví za nemovitost parc. č. 1598 v k.ú. Určice ve
vlastnictví obce Určice. Žádost výše uvedené žadatelky bude vedena v evidenci pozemků
určených k výměně nemovitostí a po zpracování územní studie předmětné lokality bude
opětovně řešena Zastupitelstvem obce Určice.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
6/101
Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu za I. pololetí 2011.

6/102
Informace o možnosti zakoupení malotraktoru VEGA 36 HP COMFORT s příslušenstvím
v roce 2012, včetně návrhu na financování koupě formou finančního leasingu nebo úvěru.
6/103
Informace starosty obce ve věci záměru Rady obce Určice na řešení financování oprav
místních komunikací a výstavby nových chodníků v obci.
6/104
Sdělení usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ve věci bezúplatného převodu
předmětných nemovitostí nacházejících se na katastrálním území Určice, kterým se
nevyhovuje žádosti obce Určice ze dne 12.4.2011.
6/105
Zprávy o činnosti za II. čtvrtletí 2011:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
6/106
Návrh Smlouvy o předfinancování opravy, rekonstrukce a vybavení Mateřské školy
v Určicích předložený obcí Dětkovice a nedoporučuje Radě obce Určice přistoupit k uzavření
smlouvy. Současně Zastupitelstvo obce Určice doporučuje radě obce znovu zvážit záměr
provádění stavebních úprav v objektech mateřské školy za účelem rozšíření kapacity tohoto
školského zařízení.
6/107
Korespondenci firmy RESPONO a.s. Vyškov ve věci zpracovaného projektu s názvem
„Logistika nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve svozové oblasti RESPONO,
a.s.“.
6/108
Informace o uzavření smluv č. 8 a č. 18 mezi obcí Určice a firmou RESPONO a.s. Vyškov o
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a užívání kontejneru.
6/109
Informaci starosty obce o jednání s místostarostou města Prostějova Mgr. Jiřím Pospíšilem ve
věci probíhajících příprav na vybudování cyklostezky mezi městem Prostějov a obcí Určice.
6/110
Informaci o probíhajících jednáních ve věci možnosti zrušení matričního úřadu na Obecním
úřadě v Určicích.
6/111
Informaci o zahájení stavebních úprav za účelem rozšíření kapacity mateřské školy.
6/112
Informaci o záměru rady obce na uspořádání sjezdu rodáků v roce 2013 a ustavení komise pro
přípravu sjezdu rodáků.

Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
Usnesení č.
6/113
Radu obce dalším jednáním ve věci zakoupení malotraktoru VEGA 36 HP COMFORT
s příslušenstvím v roce 2012, s obchodní zástupkyní firmy UNILEASING a.s., Randova 214,
339 01 Klatovy, p. Mgr. Blankou Jakešovou.
6/114
Radu obce pokračováním v jednání o možnosti rekonstrukce místních komunikací a výstavby
nových chodníků v obci včetně zajištění financování.
6/115
Radu obce podáním návrhu Ministerstvu kultury ČR na prohlášení budovy čp. 77 Určice,
objektu k bydlení na pozemku parc. č. 5 v katastrálním území Určice, za kulturní památku
v souladu s ustanovením § 1 Vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky,
kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Zastupitelstvo obce u d ě l u j e :
Usnesení č.
6/116
Čestné občanství obce Určice Ing. Bohumilu Lošťákovi, ul. Tři Grácie, Charvátská Nová Ves
č. 99, Břeclav, za mimořádné zásluhy o propagaci a pověst obce a pro jeho celoživotní vřelý
vztah k rodnému místu, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

