Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
20/474
Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 13.10.2010.
20/475
Za členy návrhové komise na usnesení místostarostku obce p. Irenu Kalábovou a p. Ivanku
Cáskovou, členku rady obce.
20/476
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Josefa Volfa a p. Františka
Klemeše.
20/477
Prodej nemovitostí z vlastnictví obce Určice na základě vyhlášeného záměru prodeje
nemovitostí ze dne 17.9.2010 a na základě přihlášky k záměru prodeje nemovitostí, kterou
podali manželé Alena a MUDr. Lubomír Kolaříkovi. Níže uvedené nemovitosti, které jsou
předmětem prodeje byly vytvořeny zpracováním geometrického plánu pro vyznačení budovy
a oddělení pozemku č. 504-40086/2010 firmou GB – Geodézie, spol. s r.o., Provoz Prostějov,
Hradební 2a, Prostějov a budou prodány z vlastnictví obce takto:
parc. č. 1284/12 o výměře 2 m2, druh pozemku zastavěná plocha za cenu 600,- Kč za
1 m2 odprodávané nemovitosti, tj. 1200,- Kč
parc. č. 1284/5 – části b,c o výměře 5 m2, druh pozemku zahrada za cenu 600,- Kč za
1 m2 odprodávané nemovitosti, tj. 3000,- Kč
výše uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Určice a budou prodány
z vlastnictví obce Určice do společného jmění manželů Aleny Kolaříkové a MUDr.
Lubomíra Kolaříka za výše stanovenou kupní cenu. Náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a zápisem do katastru nemovitostí budou uhrazeny kupující stranou.
20/478
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2010 do 31.8.2010 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestaveného
k 31.8.2010.
20/479
Rozpočtové opatření obce Určice č. 4 – rozpočtové změny ke dni 13.10.2010 – zvýšení
rozpočtu o Kč 318.000,- v příjmech a výdajích v souladu s ustanovením § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
20/480
Odměny členům Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů za rok 2010 v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písmene u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů takto:
1.900,- Kč
p. Zdeňka Drmolová
Mgr. Jan Krejčí
850,- Kč
1.150,- Kč
p. Marie Kouřilová
p. Karla Freharová
900,- Kč

p. Irena Čáslavská

1.150,- Kč

20/481
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Určice na
činnost organizace pro rok 2010, na základě její žádosti.
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
Usnesení č.
20/482
Návrh starosty obce na odkoupení nemovitostí parc. č. 505 a 506 v katastrálním území Určice
z vlastnictví MUDr. Petra Ambrože, za cenu 60.000,- Kč do vlastnictví obce.
20/483
Prodej nemovitosti parc. č. 814 v katastrálním území Určice z vlastnictví obce Určice, na
základě vyhlášeného záměru prodeje předmětné nemovitosti obcí Určice a přihlášky k záměru
prodeje, kterou podal p. Jan Svoboda a nabídl obci Určice kupní cenu 31.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
20/484
Materiál „Zůstatky úvěrů u Volksbank CZ a.s. k 30.9.2010“.
20/485
Zprávy o činnosti za III. čtvrtletí roku 2010
a)
b)

Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.

20/486
Materiál „Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu za I. pololetí
roku 2010“.
20/487
Ostatní informace Rady obce Určice a starosty obce.

