Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
23/402
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2014.
23/403
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce, a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
23/404
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Mgr. Kamilu Sedláčkovou,
členku zastupitelstva obce, a p. Františka Klemeše, člena rady obce.
23/405
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
23/406
Odpisový plán investičního majetku Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové
organizace, IČ: 62859129, pro rok 2014 a ukládá odvod z odpisů ve výši Kč 213.612,- převést
do rozpočtu obce podle § 28 odst. 6 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
23/407
Rozpočet Sociálního fondu obce Určice na rok 2014 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích a
to ve výši Kč 80.000,- podle předloženého návrhu a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
23/408
Rozpočet obce Určice na rok 2014 jako vyrovnaný se zapojením financování ve výdajích a to
ve výši Kč 18.200.000,- podle předloženého návrhu, včetně opravy (přesunu rozpočtovaných
výdajů) v návrhu rozpočtu popsané v bodě č. 4 tohoto zápisu, v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
23/409
Směnu nemovitosti parc. č. 1704/19 v k.ú. Určice ve vlastnictví obce Určice za nemovitost
parc. č. 1709/4 v k.ú. Určice, která je ve vlastnictví p. Tomáše Fressera, bytem Sídliště
svobody 3525/26, Prostějov, a byla vytvořena podle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 554-119/2013, zpracovaného Ing. Janou Kirnerovou, IČ: 87613221, na základě
záměru směny nemovitostí vyhlášeného obcí Určice čj. 572 a současně schvaluje uzavření
Směnné smlouvy podle předloženého návrhu zpracovaného advokátkou JUDr. Tamarou
Vránovou, IČ: 66203660, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
23/410
Informace starosty obce.
23/411
Informace ředitele Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace, Mgr.
Jiřího Nováka.

