
Zpráva KV pro VZ 21. 6. 2018 

 

1) Usnesení č. 85/2018 - Smlouva o zápůjčce podepsána a odeslána p. Baumrukem 15.12. Poté 

následovalo výběrové řízení   na zhotovení díla “vodovodní přípojky – vybrána firma VCES 

a.s., která byla odsouhlasena na VZ 8.3. Usnesením č.10/2018. Smlouva o dílo s VCES a.s. 

na zhotovení díla “vodovodní přípojky v Přerově nad Labem byla podepsána a zaslána VCES 

a.s. dne 9.3.2018. 

 

2) Usnesení č. 4/2018 – Smlouva o uznání dluhu a splátkovém kalendáři uzavřená mezi obcí 

Přerov nad Labem, zastoupená starostou jako věřitelem a Michalem Žižkou jako dlužníkem. 

Podepsána a osobně převzata p. Žižkou – zaplaceny již 2 splátky. 

 

3) Usnesení č. 5/2018 a Usnesení 7/2018 – jedná se o doplnění seznamu oddávajících  

o pí Bakošovou a změnu počtu zastupitelů obecního zastupitelstva pro volební období 2018 – 

2022 v počtu 9 zastupitelů. Obě rozhodnutí zaslána 9.3.2018 na Odbor vnitřních věcí   

v Lysé nad Labem pí.Šťastné. 

 

4) Usnesení č.6/2018  - záměr na prodej pozemků parc. č. st. 698, st. 699, st. 341/1, st. 341/2, st. 

341/3, st. 341/4, st. 341/5 a st. 341/6 v k.ú.  Přerov nad Labem – vyvěšen na úřední desku 

9.3.2018. 

 

5) Usnesení č. 9/2018 - poskytnutí daru členům, předsedovi a zapisovatelce okrskové volební 

komise pro volbu prezidenta republiky ve výši 1 000 Kč pro každého člena komise -  odměny 

byly vyplaceny ve výplatním termínu. 

 

6) Usnesení č. 11/2018 - odpis nevymahatelných pohledávek 9 772,67 Kč  - nebylo zatím 

zkontrolováno z důvodu dovolené pí Valáškové 

 

7) Usnesení č. 15 a 16 – veřejnoprávní smlouvy na dotaci podepsány a odeslány 27. 4. 2018 

 

       8)  Usnesení č. 18 - Dodatek č. 5 ke smlouvě S/5001241/85/02600167/2011 s AVE byl    

          podepsán 27.4.2018 a odeslán do AVE 

 

       9) Usnesení č. 19 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru z 22. 5. 2017 reg. č. 99017382386.  

            Byl podepsán 27. 4. 2018 a odeslán do KB.                
 

      10) Usnesení č. 23 – Starosta podepsal  příkazní smlouvu 27. 4. 2018 a odeslal do VIS Hradec 

             Králové  

 

 

 

 


