Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
21/355
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2013.
21/356
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce, a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
21/357
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Antonína Hujíčka a p. Josefa
Volfa, oba jsou členy zastupitelstva obce.
21/358
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
21/359
Kupní smlouvu mezi smluvními stranami obcí Určice, IČ: 00288870 a TJ Sokol Určice, IČ:
44053487, dle návrhu zpracovaného advokátní kanceláří JUDr. Tamary Vránové, IČ:
66203660, na odprodej nemovitosti parc. č. 656/1 v k.ú. Určice za smluvní cenu 7.100,- Kč
do vlastnictví obce Určice.
21/360
Směnnou smlouvu mezi smluvními stranami obcí Určice, IČ: 00288870 a p. Tomášem
Fresserem, dle návrhu zpracovaného advokátní kanceláří JUDr. Tamary Vránové, IČ:
66203660, na směnu nemovitostí v k.ú. Určice dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 554-119/2013 zpracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221. Směna je
bezúplatná.
21/361
Vyhlášení záměru prodeje nemovitosti parc. č. 1604/25 v katastrálním území obce Určice
z vlastnictví obce Určice, podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 562-151/2013
zpracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221, a pověřuje radu obce a starostu obce
k vyhlášení záměru prodeje uvedené nemovitosti z vlastnictví obce Určice.
21/362
Vyhlášení záměru prodeje nemovitosti parc. č. 1983/6 v katastrálním území obce Určice
z vlastnictví obce Určice, podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 561-149/2013
zpracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221, a pověřuje radu obce a starostu obce
k vyhlášení záměru prodeje uvedené nemovitosti z vlastnictví obce Určice.
21/363
Rozpočtové opatření obce Určice č. 5/2013 – rozpočtové změny ke dni 27.12.2013, zvýšení
rozpočtu v příjmech i výdajích o částku Kč 154.000,-, v souladu s ustanovením § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

21/364
Rozpočtové hospodaření pro začátek roku 2014, do doby schválení rozpočtu obce Určice pro
rok 2014, formou rozpočtového provizoria ve výši 30 % čerpání rozpočtu předcházejícího
roku 2013, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
21/365
Úpravu rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018
v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
21/366
V souvislosti s přijetím oznámení o schválení projektové žádosti „Rekonstrukce veřejného
prostranství v Určicích“, vedené pod registračním číslem CZ.1.12/2.3.00/45.02187, od Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 11.11.2013:
a) Vyčlenit na rok 2014 a 2015 z rozpočtu obce finanční částku ve výši Kč
1.896.278,20 na předfinancování a spolufinancování projektu „Rekonstrukce
veřejného prostranství v Určicích“.
b) Vyčlenit každoročně z rozpočtu obce po dobu pěti let od ukončení projektu
„Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ finanční částky ve výši cca 36,3
tis. Kč za rok na zajištění udržitelnosti tohoto projektu.
21/367
Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů za rok 2013, 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 1.250,Kč 1.250,Kč 1.050,Kč 1.150,Kč 2.100,Kč 1.000,Kč 1.100,-

21/368
A vydává předběžný souhlas k přijetí účelově určeného daru dle přílohy ke Smlouvě darovací
mezi dárcem: Klub přátel ZŠ Určice, IČ: 47920335, a obdarovaným: Základní škola a
Mateřská škola Určice, příspěvková organizace, IČ: 62859129, ve výši Kč 181.805,- 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.

21/369
Po projednání „Zprávu o uplatňování územního plánu Určice za období 12/2009 – 12/2013“
ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 15 Vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
21/370
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2013 do 30.11.2013 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 30.11.2013.
21/371
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Určice za rok 2013, vyhotovený Krajským
úřadem Olomouckého kraje, kanceláří ředitele, oddělením kontroly, dne 19.11.2013.
21/372
Výroční zprávu příspěvkové organizace obce Určice, Základní školy a Mateřské školy Určice,
IČ: 62859129, za školní rok 2012-2013.
21/373
Zprávy o činnosti za IV. čtvrtletí 2013:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice,
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
21/374
Poděkování Římskokatolické farnosti Určice za finanční podporu oprav kostela a za
materiální a organizační pomoc při akcích farnosti v roce 2013.
21/375
Usnesení Exekutorského úřadu Prostějov ve věci nařízení dražebního jednání (dražební
vyhláška), kdy předmětem dražby je nemovitost parc. č. 1627 v k.ú. Určice.
21/376
Usnesení Exekutorského úřadu Přerov ve věci vydání Dražební vyhlášky o provedení
elektronické dražby na spoluvlastnický podíl 1/5 nemovitostí parc. č. 42, parc.č. 43 a budovy
čp. 80 umístěné na parc. č. 43 v k.ú. Určice.
21/377
Výzvu Sdružení místních samospráv ČR ve věci uspořádání petic na záchranu venkovských
pošt.
21/378
Ostatní informace Rady obce Určice a starosty obce.

