Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
19/328
Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 26.7.2013 o bod s názvem
„Projednání žádosti TJ Sokol Určice o poskytnutí finančního příspěvku“ a současně
schvaluje, že o doplněném bodu programu bude zastupitelstvo obce hlasovat.
19/329
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
19/330
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Jaroslavu Souškovou a p.
Martina Fródla, oba jsou členy zastupitelstva obce.
19/331
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
19/332
Navýšení kontokorentního úvěru č. 4060003682/6800, vedeného u Sberbank CZ, a.s., IČ:
25083325, na částku 1 mil. Kč dle nabídky ze dne 17.7.2013.
19/333
Poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Určice, se sídlem Určice 350, IČ: 44053487,
ve výši 200 tis. Kč na stavební úpravy sokolovny spojené s přípravou na dodatečnou
kolaudaci objektu, na rekonstrukci šaten a úpravy areálu TJ Sokol Určice, v souladu
s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
19/334
Žádost manželů Simony a Ladislava Sogelových, bytem Seloutky 113, 798 04 Určice, o
odkoupení části pozemku - nemovitosti parc. č. 1604/1 v katastrálním území Určice za účelem
výstavby garáží, z vlastnictví obce Určice.
19/335
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2013 do 30.6.2013 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 30.6.2013.
19/336
Korespondenci p. Ondřeje Valníčka, jednatele firmy FVE 30 s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00
Praha 1, Staré Město, IČ: 28328451, ve věci aktivit Svazu měst a obcí ČR proti
provozovatelům fotovoltaických elektráren.

19/337
Zprávy o činnosti za II. čtvrtletí 2013:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
19/338
Sdělení ředitele Úřadu Regionální rady soudržnosti Střední Morava Ing. Ivana Matulíka, o
neschválení projektové žádosti obce Určice s názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství
v Určicích“ k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava.
19/339
Ostatní informace Rady obce Určice a starosty obce.
Zastupitelstvo obce u k l á d á :
Usnesení č.
19/340
Radě obce Určice, aby připravila podklady pro případný prodej části pozemku – nemovitosti
parc. č. 1604/1 v k.ú. Určice z vlastnictví obce Určice, na základě žádosti manželů Simony a
Ladislava Sogelových, bytem Seloutky 113, ze dne 12.6.2013.

