Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
9/170
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2012.
9/171
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a p.
Františka Klemeše, člena rady obce.
9/172
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Petra Kouřila, člena rady obce
a p. Martina Fródla, člena zastupitelstva obce.
9/173
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
9/174
Použití finančního daru na základě „Darovací smlouvy“ od společnosti FVE 26 s.r.o.,
Vídeňská 55, Brno, IČ 29200652, provozující fotovoltaickou elektrárnu na katastrálním území
Určice takto:
• částku 335.300,- Kč TJ Sokol Určice, Určice 350, IČ 44053487 a to formou
poskytnutí finančního příspěvku na základě smlouvy pro rok 2012.
9/175
Odkoupení nemovitosti – pozemku parc. č. 185/15 v k.ú. Určice o výměře 5 m2 za cenu 465,Kč, z vlastnictví Petra Kouřila.
9/176
Prodej nemovitostí z vlastnictví obce Určice podle geometrického plánu pro rozdělení
pozemků č. 532-171/2011 a na základě záměru prodeje nemovitostí vyhlášeného obcí Určice
čj. 314/2012 takto:
1. Parc. č. 1704/26 o výměře 443 m2 za cenu 8.860,- Kč do vlastnictví firmy
WELTEVREDEN a.s., IČ 26899728,
2. Parc.č. 1704/27 o výměře 270 m2 za cenu 5.400,- Kč do vlastnictví firmy
WELTEVREDEN a.s., IČ 26899728,
3. Parc. č. 1942/3 o výměře 334 m2 za cenu 10.846,- Kč do vlastnictví firmy
WELTEVREDEN a.s., IČ 26899728
4. Parc. č. 1942/4 o výměře 13 m2 za cenu 260,- Kč do vlastnictví Petra Kouřila,
5. Parc. č. 1942/5 o výměře 4 m2 za cenu 80,- Kč do vlastnictví Petra Kouřila.
Všechny prodávané parcely se nacházejí v katastrálním území Určice a ceny za prodej těchto
nemovitostí byly stanoveny znaleckým posudkem č. 10171-13/2012, vypracovaným Ing.
Františkem Kocourkem, IČ 41501985, dne 20.1.2012. Obě kupující strany podaly dne
7.3.2012 přihlášky k záměru prodeje nemovitostí vyhlášeného obcí Určice (čj. 314/2012) a
tyto přihlášky jsou vedeny Obecním úřadem Určice pod čj. 384/2012 a čj. 385/2012.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.

9/177
Výroční zprávu za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9/178
Materiál „Zůstatky úvěrů u Volksbank CZ, a.s. k 31.12.2011“.
9/179
Materiál „Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci TKO (tuhého komunálního odpadu) za rok
2011“.
9/180
Nabídku Volksbank CZ, a.s., Heršpická 5, P.O.Box 226, 658 26 Brno, IČ 25083325 na přijetí
investičního úvěru ve výši 3 mil. Kč na částečné financování investičních akcí obce takto:
a) rekonstrukci Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace, IČ
62859129 – 1,5 mil. Kč,
b) na zakoupení nemovitostí v centru obce - 750 tis. Kč
c) na rekonstrukci místních komunikací – 750 tis. Kč
a současně pověřuje starostu obce a radu obce dalším jednáním s tímto bankovním ústavem
ve věci přijetí předmětného úvěru.
9/181
Korespondenci JUDr. Evy Vláčilové, notářky v Prostějově, ve věci nařízené likvidace
dědictví po Aleně Valachové resp. zda přichází v úvahu, aby obec Určice odkoupila
nemovitosti zůstavitelky a to budovu čp. 79, způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. 44
a pozemků parc. č. 44, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 45, zahrada, vše v katastrálním
území Určice. Dále zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci Ing. Františka Mlčocha,
předsedy Stavební a zemědělské komise při Radě obce Určice z místního šetření
provedeného dne 8.3.2012 na předmětných nemovitostech za účasti JUDr. Evy Vláčilové,
Ing. Jany Doubravové a Ing. Jaroslava Jurníčka.
9/182
Materiál „Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství“ předložený
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a současně bere na vědomí stanovisko
ředitele Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace, adresované
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto
materiálu.
9/183
Materiál „Převody daní z Finančního úřadu v Prostějově v roce 2011“.
9/184
Informaci starosty o jednáních vedených s představiteli Olomouckého kraje ve věci
odkoupení nemovitostí bývalého domova důchodců a o finanční nabídce obce Určice
adresované Radě Olomouckého kraje na odkoupení předmětných nemovitostí.
9/185
Informaci starosty o současné finanční situaci obce.

9/186
Záznam o prohlídce fary v Určicích čp. 74 ze dne 17.2.2012 pořízený pracovníky Městského
úřadu v Prostějově, Stavebního úřadu, oddělení památkové péče, na základě požáru fary dne
8.2.2012.
9/187
Informaci starosty o připravovaných stavebních investicích Římskokatolické farnosti Určice a
TJ Sokol Určice a zajištění jejich financování.
9/188
Informaci starosty o jednání se zástupkyněmi Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského ve věci bývalého domova důchodců.
9/189
Informace starosty o probíhajících jednáních s Ministerstvem financí ČR ve věci přidělení
dotace na rekonstrukci objektů základní školy.
9/190
Informace starosty o krádežích okapových svodů na smuteční obřadní síni na hřbitově dne
13.1.2012, krádeži litinových kanalizačních mřížek v obci z 3.1.2012 na 4.1.2012 a soudu
s obžalovaným Pavlem Sokolíkem za krádeže.
9/191
Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, provedené na
základě pověření zřizovatele obce Určice a vedoucího kontroly, starosty Vlastimila Konšela u
organizací, kterým byla v roce 2011 obcí Určice poskytnuta účelová dotace a to:
a) Římskokatolická farnost Určice, IČ 67007341
b) TJ Sokol Určice, IČ 44053487
Kontroly byly provedeny kanceláří Ing. Karla Ondráška, daňového poradce ev.č.1662.
9/192
Informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce dne 20.4.2012.

