Výpis ze Zápisu č. 11 ze zasedání Rady obce Určice,
konaného dne 18.5.2015
Zahájení: v 17:30 hod.
Přítomni: starosta Vlastimil Konšel, místostarosta Petr Kouřil
členové rady:
Milan František, Mgr. Kamila Sedláčková, Martin Fródl
Omluven: - - Přizvaná: Marcela Dvořáková, hlavní účetní
Program:
6. Usnesení:
č. 11/51
Rada obce Určice v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí
peněžitého daru Základní organizaci Českého svazu chovatelů Určice, IČ
70845531, ve výši Kč 3.000,- v roce 2015.
č. 11/52
Rada obce Určice v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, z. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:
1. Schvaluje přijetí finanční neinvestiční dotace ve výši Kč 9.000,- na
pořízení věcného vybavení JSDH Určice, zejména na pořízení
a) osobních ochranných pomůcek ve výši Kč 5.000,-,
b) přenosných svítilen a osvětlovacích souprav ve výši Kč 4.000,-,
od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, DIČ
CZ60609460, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem.
2. Schvaluje spolufinancování obce Určice ve výši minimálně 60 %
z celkových nákladů na pořízení věcného vybavení, tj. minimálně ve výši
Kč 13.500,-.
3. Schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §
159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, s Olomouckým
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, DIČ
CZ60609460, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem, dle
předloženého návrhu.
č. 11/53
Rada obce Určice v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, z. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje za členku Školské
rady při Základní škole a Mateřské škole Určice – příspěvkové organizace
zřízení obcí Určice paní Lenku Ovečkovou, bytem Určice 386.
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Znění Zřizovací listiny Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Určice –
příspěvkové organizace zřízené obcí Určice a znění Volebního řádu školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Určice – příspěvkové organizace zřízené obcí
Určice, zůstávají beze změny a příloha zřizovací listiny Seznam jmen a adres členů
školské rady se mění takto:
1. Mgr. Lenka Dostálová, bytem Určice 175
2. Radek Kořínek, bytem Určice 442
3. Lenka Ovečková, bytem Určice 386

Zpracováno dne: 20.5.2015
zapsala:

Marcela Dvořáková

starosta:

Vlastimil Konšel

ověřil:

Petr Kouřil

