Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
8/148
Návrh doplněného programu zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2011.
8/149
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
8/150
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Karlu Freharovou a p.
Jaroslavu Souškovou, členky zastupitelstva obce.
8/151
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
8/152
Rozpočtové opatření obce Určice č. 5/2011 – rozpočtové změny ke dni 29.12.2011, snížení
rozpočtu o Kč 419.580,- v příjmech i výdajích se zapojením financování v příjmech o částku
Kč 150.000,-, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
8/153
Rozpočtové hospodaření pro začátek roku 2012, do doby schválení rozpočtu obce Určice pro
rok 2012, formou rozpočtového provizoria ve výši 25 % čerpání rozpočtu předcházejícího
roku 2011, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
8/154
Rozpočtový výhled obce Určice na roky 2014-2015 v souladu s ustanovením § 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
8/155
V souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Určice stanovuje tímto svým usnesením rozsah
provádění rozpočtových opatření Radě obce Určice:
Radě obce Určice je vyhrazeno schvalovat rozpočtové změny v tomto rozsahu:
1. Rozpočtová opatření prováděná na základě přijatých rozpočtových opatření
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
2. Přesuny v rámci jednoho oddílu mezi paragrafy a položkami do výše Kč 200.000,-.
3. Přesuny mezi oddíly rozpočtu do výše Kč 300.000,-.
4. Úpravy rozpočtu u nově zaváděných oddílů, paragrafů a položek v příjmech do
výše Kč 300.000,-.
5. Úpravy rozpočtu u nově zaváděných oddílů, paragrafů a položek ve výdajích do
výše Kč 200.000,-.
Takto stanovený rozsah provádění rozpočtových opatření Radou obce Určice nabývá platnosti
dnem schválení a pozbude platnosti uplynutím funkčního období stávajícího zastupitelstva
obce.

8/156
Schvaluje a vydává předběžný souhlas k přijetí účelově určeného daru (5 ks PC stolů
3místných a 4 ks PC stolů 2místných) v celkové výši Kč 39.000,- od firmy Weltevreden a.s.,
Určice 18, PSČ 798 04, IČ: 268 99 728, do vlastnictví příspěvkové organizace obce Určice
Základní školy a Mateřské školy Určice, p.o. , IČ: 628 59 129, 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.
8/157
Prodej nemovitosti parc. č. 1990/13 v k.ú. Určice o výměře 56 m2 z vlastnictví obce Určice
do vlastnictví Zuzany Kalábové za cenu 600,- Kč za 1 m2 odprodávané nemovitosti, tj.
33.600,- Kč na základě podané přihlášky k záměru prodeje ze dne 22.12.2011 a na základě
geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 529-046/2011, vypracovaného geodetickou
kanceláří Ing. Jany Kirnerové, IČ: 876 13 221.
8/158
Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí parc. č. 1704/26, 27 a parc. č. 1942/3, 4, 5 v k.ú.
Určice z vlastnictví obce Určice podle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 532171/2011 zpracovaného Ing. Zdeňkem Sedláčkem, IČ: 606 85 450 a pověřuje radu obce a
starostu obce k vyhlášení záměru prodeje výše uvedených nemovitostí z vlastnictví obce
Určice.
8/159
Uzavření smlouvy o přijetí půjčky mezi smluvními stranami obcí Určice, IČ: 00288870 a
Vlastimilem Konšelem.
8/160
Podání opakované 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.
V případě zamítnutí žádosti obce Určice o možnost bezúplatného převodu výše uvedených
nemovitostí do vlastnictví obce Určice Zastupitelstvem Olomouckého kraje, schvaluje
Zastupitelstvo obce Určice, aby rada obce a starosta obce učinili veškeré kroky vedoucí
k převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví obce, tzn. usilovali o úplatný převod.

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
Usnesení č.
8/161
Žádost Bohdana Strnada o odkoupení nemovitosti – pozemku parc. č. 1704/12 v k.ú. Určice
z vlastnictví obce Určice.

Zastupitelstvo obce u k l á d á radě obce a starostovi obce:
Usnesení č.
8/162
Dále intenzivně jednat s představiteli Olomouckého kraje o možnosti převodu nemovitostí
bývalého objektu domova důchodců v Určicích z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku
obce Určice.
8/163
Zajistit projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Určice o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost v roce 2012 v ostatních orgánech obce v průběhu měsíce ledna 2012.

Zastupitelstvo obce r e v o k u j e :
Usnesení č.
8/164
V usnesení č. 7/133 ze dne 11.11.2011, kterým byly schváleny odměny členům Kontrolního a
Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice za výkon funkce členů výborů za rok 2011,
následující text:
Kč 1.200,Ing. Terézia Havlíčková

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
8/165
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Určice za rok 2011, vyhotovený Krajským
úřadem Olomouckého kraje, kanceláří ředitele, oddělením kontroly, dne 15.11.2011.
8/166
Informaci o probíhajících jednáních ve věci převodu bývalého domova důchodců v Určicích
z vlastnictví Olomouckého kraje.
8/167
Zprávy o činnosti za IV. čtvrtletí 2011:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
8/168
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Určice o finanční příspěvek na rok 2012.

8/169
Ostatní informace Rady obce Určice.

