
  

ZÁPIS Z 42. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 1.10. 2018 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 18.10 hodin 

Konec schůze:    19.15 hodin 
 

Přítomni: L. Kodešová, M. Kadeřávková, J. Koutská 

Omluveni: 

Nepřítomni: - 

Hosté:       - 

 
Předsedkyně KV seznámila členy s jednotlivými body programu. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze. 

a) Usnesení č. 37/2018 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dohodu 

s pronajímatelem na pronájem pozemku parc. č. 114/20 o výměře 711 m2 , druh 

zahrada, za roční poplatek 3 000,- Kč. 

b) Usnesení č. 43/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Dodatek č.  

1 k SOD s firmou VCES na realizaci veřejné zakázky s názvem  „Vodovodní 

přípojky Přerov nad Labem“ ze dne 9. 3. 2018. Předmětem dodatku č. 1 je změna 

termínu dokončení díla. Termín dokončení díla se posouvá do 31. 10. 2018. 

c) Usnesení č. 44/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje projekt opravy 

povrchů místních komunikací po výstavbě skupinového vodovodu. Před uzavřením 

smlouvy o realizaci na tento projekt zadá starosta obce právníkovi smluvní 

dokumentaci k projektu ke zhodnocení, zda smlouva a celý projekt je takto 

v souladu s platnou legislativou. V případě kladného stanoviska právníka starosta 

uzavře za obec smlouvu o realizaci projektu. 

d) Usnesení č. 45/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje nákup zásahového 

vozidla pro zásahové družstvo SDH Přerov nad Labem v maximální ceně 200 000 

Kč. 

e) Usnesení č. 46/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje mimořádnou 

splátku úvěru ve výši 8 000 000 Kč ve lhůtě do 30. 9. 2018. Přesná částka bude 

specifikována v žádosti pro KB. 

f) Usnesení č. 48/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje pronájem bytu v č. 

p. 210 pro učitelku ZŠ, která nastupuje na 1. stupeň, v č. p. 38 pro učitelku ZŠ, 

která nastupuje na 2. stupeň a bytu v č. p. 210 

g) Usnesení č. 50/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje projekt opravy 

celkem 15 vpustí dešťové kanalizace v hodnotě max. 200 000 Kč. 

h) Usnesení č. 51/2018 



  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje pro pozemku pod 

trafostanici za cenu 1 000 Kč / m2 v celkové výměře 34 m a celkové hodnotě 

34 000 Kč ve prospěch firmy Engie na základě kupní  smlouvy č. IV-12-

6002198/KS/1. Současně pověřuje starostu obce Petra Baumruka podpisem výše 

uvedené smlouvy. 

i) Usnesení č.  52/2018 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr prodej pozemků pod garážemi 

parc. č. st. 689, 690, 341/1 ,341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6 v k. ú. Přerov nad 

Labem za minimální kupní cenu 1 000,- Kč/m2. 

 

     

      

3. Dotazy  

4. Diskuse 

 

Usnesení: 

 

A. Úkol z minulé schůze v případě: 

     

a. je – není splněn – trvá (smlouva podepsána, pronájem bude započat od 1.1.2019) 

b. je – není splněn – trvá (dodatek č.1 k SOD s firmou VCES podepsán 24.8.2018) 

c. je – není splněn – trvá (právníci objednatele i zhotovitele nesouhlasí s navrženou  
dohodou a proto se projekt nebude realizovat) 

d. je – není splněn – trvá (vozidlo zakoupeno, cena nepřesáhla 200 000,-Kč) 

e. je – není splněn – trvá (realizováno již do 31.8.2018) 

f. je – není splněn – trvá (nájemní smlouvy podepsány k 1.9.2018) 

g. je – není splněn – trvá (všech 15 ks vpustí dešťové kanalizace vyměněno za nové) 

h. je – není splněn – trvá (smlouva podepsána 24.8.2018) 

i. je – není splněn – trvá (záměr byl vyvěšen, ale k záměru se nikdo nepřihlásil) 

 
 

                    

 

Ad. 3) Dotazy: 0 

 

    

Ad. 4) Diskuse: 0 

 

 

Pro: 3          Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

 

Termín příští schůzky: 

   

Zapsala: M. Kadeřávková  

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: L. Kodešová 


