Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
25/438
Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva obce o bod s názvem „Projednání
rozpočtového opatření obce Určice č. 4/2014 – rozpočtové změny k 3.10.2014 v souladu
s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a současně schvaluje, že se o tomto bodu bude
hlasovat.
25/439
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce, a p. Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
25/440
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Josefa Volfa a p. Antonína
Hujíčka, oba jsou členy zastupitelstva obce.
25/441
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
25/442
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi
smluvními stranami obcí Určice, IČ:00288870, a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, podle
předloženého návrhu smlouvy.
25/443
Poskytnutí investičního finančního příspěvku ve výši 129 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Určice, IČ: 44053487, na úhradu nákladů za pořízení projektové dokumentace k územnímu
řízení na akci „Sokolovna Určice – přístavba šaten“.
25/444
Rozpočtové opatření obce Určice č. 4/2014 – rozpočtové změny ke dni 3.10.2014, zvýšení
rozpočtu o 500 tis. Kč v příjmech i výdajích, se zapojením financování v příjmech ve výši 400
tis. Kč, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
25/445
Zprávy o činnosti za III. čtvrtletí 2014:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice,
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
25/446
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2014 do 31.8.2014 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 31.8.2014.

25/447
Zprávu o činnosti právního zástupce obce za období od 10.12.2013 do 22.9.2014.
25/448
Smlouvu o poskytnutí dotace obci Určice ve výši 500 tis. Kč od Olomouckého kraje na
realizaci stavby prodloužení dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1990/1 v k.ú. Určice.
25/449
Smlouvu o úvěru – investiční úvěr KA 140 6396 uzavřenou mezi smluvními stranami obcí
Určice, IČ: 00288870, a Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, na předfinancování projektu
„Varovný protipovodňový systém pro obec Určice“.
25/450
Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného
prostranství v Určicích“ a informaci k financování projektu.
25/451
Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu za I. pololetí roku 2014.
25/452
Informaci o probíhajících jednáních s dodavateli sochy anděla na kněžský hrob ve věci
předání díla.
Zastupitelstvo obce u d ě l u j e :
Usnesení č.
25/453
Čestné uznání p. Jaromíru Mlčochovi a p. Josefu Koukalovi za dlouholetou, záslužnou a
obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Určicích.

