Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
20/341
Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2013 o bod s názvem
„Projednání žádosti TJ Sokol Určice o poskytnutí investičního finančního příspěvku ve výši
220 tis. Kč“ a současně schvaluje, že o doplněném bodu programu bude zastupitelstvo obce
hlasovat.
20/342
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
20/343
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Františka Vysloužila, člena
zastupitelstva obce, a p. Petra Kouřila, člena rady obce.
20/344
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
20/345
Odstoupení od Smlouvy č. 1003991253 o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1599
v katastrálním území Určice, uzavřené mezi smluvními stranami:
a) Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
IČ:45797072
b) obec Určice, se sídlem Určice 81, 798 04 Určice, IČ:00288870
dne 30.5.2012, na základě korespondence Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Šporkova 12, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, ve věci neoprávněného
převodu historického církevního majetku parc. č. 1599 z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce Určice a souhlasí s provedením zpětného převodu předmětné
nemovitosti z listu vlastnictví č. 1 obce Určice na list vlastnictví č. 10002 České
republiky.
20/346
Smlouvu č. 1002991353 o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1887/6 v katastrálním
území Určice o výměře 746 m2 , podle geometrického plánu č. 515-052/2013, vyhotoveného
firmou PozGeo s.r.o., Budovcova 6, Prostějov, a to podle návrhu smlouvy, předloženého
Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj, tř.
Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc.
20/347
Poskytnutí investičního finančního příspěvku ve výši 220 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Určice, se sídlem Určice 350, IČ: 44053487, na stavební úpravy a rekonstrukci sokolovny a
areálu TJ Sokol Určice na základě požadavku uvedeného v žádosti žadatele ze dne
21.10.2013, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
20/348
Rozpočtové opatření obce Určice č. 4/2013 – rozpočtové změny ke dni 24.10.2013, zvýšení
rozpočtu o 980.000,- Kč v příjmech i výdajích, se zapojením financování v příjmech ve výši

500.000,- Kč, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
20/349
Hospodaření obce Určice za období od 1.1.2013 do 30.9.2013 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad, sestaveného k 30.9.2013.

20/350
Zprávy o činnosti za III. čtvrtletí 2013:
a) Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Určice
b) Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice.
20/351
Informaci Ing. Františka Mlčocha, předsedy Stavební a zemědělské komise při Radě obce
Určice, o zahájení projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování územního plánu Určice“.
20/352
Informaci o zaregistrování projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ v rámci
45. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava,
Prioritní osa: 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova území
Oblast podpory: 12.2.3 Rozvoj venkova
Podoblast podpory: 12.2.3.1 Fyzická revitalizace území.
20/353
Materiál „Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO) za I.
pololetí 2013“.
20/354
Ostatní informace Rady obce Určice a starosty obce.

