Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
22/379
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2014.
22/380
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
22/381
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Karlu Freharovou a p.
Jaromíra Mlčocha, oba jsou členy zastupitelstva obce.
22/382
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
22/383
Revokaci usnesení Zastupitelstva obce Určice č. 21/360 ze dne 27.12.2013.
22/384
Zveřejnění záměru obce směnit nemovitosti, a to nemovitost – pozemek parc. č. 1704/19
v katastrálním území Určice o výměře 334 m2, zapsaný jako vlastnictví obce Určice na listu
vlastnictví č. 1, vedený ve veřejném seznamu Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
katastrální pracoviště Prostějov, za nemovitost – pozemek parc. č. 1709/4 v katastrálním
území Určice o výměře 387 m2 , který byl vytvořen podle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 554-119/2013, zpracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221, a je ve
vlastnictví p. Tomáše Fressera. Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Určice a starostu
obce k vyhlášení tohoto záměru obce Určice.
22/385
Prodej nemovitosti parc. č. 1983/6 v k.ú. Určice o výměře 5 m2 z vlastnictví obce Určice do
vlastnictví Pavlíny Mückové, za cenu 400,- Kč za 1 m2 odprodávané nemovitosti tj. 2000,Kč, na základě podané přihlášky k záměru prodeje ze dne 13.3.2014. Veškeré náklady spojené
s prodejem nemovitosti bude hradit kupující strana.
22/386
Prodej nemovitosti parc. č. 1604/25 v k.ú. Určice o výměře 50 m2 z vlastnictví obce Určice
do vlastnictví manželů Ladislava a Simony Sogelových, za cenu 400,- Kč za 1 m2
odprodávané nemovitosti, tj. 20.000,- Kč, na základě podané přihlášky k záměru prodeje ze
dne 13.3.2014. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti bude hradit kupující strana.
22/387
Použití finančních darů od společností provozujících fotovoltaické elektrárny na katastrálním
území Určice, na základě darovací smluv, takto:
a) částku Kč 335.300,- od společnosti FVE 26 s.r.o., IČ: 29200652, pro
Římskokatolickou farnost Určice, IČ: 67007341,

b) částku Kč 96.300,- od společnosti SOLAR 3 s.r.o.,
Římskokatolickou farnost Určice, IČ: 67007341,
c) částku Kč 220.900,- od společnosti FVE 30 s.r.o.,
Tělovýchovnou jednotu Sokol Určice, IČ: 44053487,
d) částku Kč 213.700,- od společnosti SOLAR 5 s.r.o.,
Tělovýchovnou jednotu Sokol Určice, IČ: 44053487
a to formou poskytnutí finančních příspěvků na základě
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

IČ: 27935019, pro
IČ: 29197368, pro
IČ: 28274831, pro
dohod pro rok 2014
Sb., o obcích (obecní

22/388
A souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Prostějov venkov o.p.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
22/389
Výroční zprávu za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
22/390
Informaci TJ Sokol Určice, že hodlá zadat zpracování projektové dokumentace výstavby
nových šaten se zázemím.
22/391
Zprávy o činnosti za I. čtvrtletí 2014:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
22/392
Materiál „Zůstatky úvěrů u Sberbank CZ a.s. k 31.12.2013“.
22/393
Materiál „Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu za rok 2013“.
22/394
Informaci o podané žalobě Okresnímu soudu v Prostějově na Základní školu a Mateřskou
školu Určice, IČ: 62859129, ve věci určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru.
22/395
Informaci o podané žalobě Krajskému soudu v Brně na Radu obce Určice ve věci poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
22/396
Materiál „Vyúčtování provozu vysokorychlostního internetu v obci za rok 2013“.
22/397
Žádost TJ Sokol Určice o finanční příspěvek ze dne 21.3.2014.

22/398
Informaci o záměru prodeje obecního internetu.
22/399
Informaci o přípravě projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ v rámci
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a potřebě
předfinancování tohoto projektu.
22/400
Informaci o přípravě projektu „Varovný protipovodňový systém pro obec Určice“.
22/401
Ostatní informace Rady obce Určice a starosty obce.

