Návrh na usnesení
K bodu 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Určice ke dni 31.12.2019 a Výsledek
hospodaření obce Určice za rok 2019 dle předložených materiálů v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
právních předpisů.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Určice za rok 2019 dle předložených
materiálů a podkladů v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů a projednání závěrečného účtu uzavírá
vyjádřením: vydává souhlas s celoročním hospodařením obce Určice za rok 2019
„s výhradou“, protože při přezkoumání hospodaření obce Určice byl zjištěn nedostatek, který
spočíval v porušení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ustanovení § 2 odst. 2
písm. a) o nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku (účetní
jednotka neověřila vhodným způsobem existenci a stavy majetku v držení nebo užívání jinou
osobou).
Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě nedostatku z projednání závěrečného účtu,
který byl uzavřen vyjádřením: vydává souhlas s celoročním hospodařením obce Určice za rok
2019 „s výhradou“ a to: zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dát do souladu zřizovací
listinu příspěvkové organizace s majetkem obce svěřeným příspěvkové organizaci
k hospodaření.
K bodu 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Určice na roky 2021-2023
dle předloženého návrhu.
K bodu 7:
Zastupitelstva obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Určice, 798 04 Určice 81,
IČO: 00288870 (prodávající) a p. Bc. Petrem Novotným a p. Pavlou Novotnou, bytem Určice
506, 798 04 Určice (kupující) dle předloženého návrhu. Předmětem prodeje je pozemek parc.
č. 1606/36 v k.ú. Určice – kupní cena činí…………..Kč.
Zastupitelstva obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Určice, 798 04 Určice 81,
IČO: 00288870 (prodávající) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390 (kupující)
dle předloženého návrhu. Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 1108/2 v k.ú. Určice –
kupní cena činí 540.260,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi p. Jiřinou Jílkovou, bytem 1.
máje 758, 382 41 Kaplice (prodávající) a obcí Určice, 798 04 Určice 81, IČO: 00288870

(kupující) dle předloženého návrhu. Předmětem prodeje je id.
k.ú. Určice – kupní cena činí ………Kč.
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pozemku parc. č. 1407 v

K bodu 8:
Zastupitelstvo obce Určice schvaluje zařazení území obce Určice do území působnosti MAS
Prostějov venkov, o.p.s. na programové období 2021-2027.
K bodu 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje započetí přípravných prací na Změnu č. 2 územního plánu
Určice.

