
  

ZÁPIS Z 34. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 16.10. 2017 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 18.05 hodin 

Konec schůze:    18.55 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. 22/2017: 

  Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem projednalo a schválilo žádost ředitelky 

rozpočtové organizace Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem o  

schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.      

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015 zisk 

za rok 2015 je 427 439,- Kč, převážně tvořených z vyplacených finančních 

částek z dotačních programů realizovaných v předchozích letech. Celou částku 

vrátí na účet zřizovatele.  

b) Usnesení č. 47/2017: 

  Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Smlouvu o  

  smlouvě budoucí uzavřené podle § 1785 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/ 2012  

  Sb., o vybudování vodovodní přípojky. Smlouva je jako příloha č. 5 součástí 

                        tohoto zápisu. 

c) Usnesení č. 53/2017: 

 Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu o  plnění 

úkolů z předcházejících veřejných zasedání Zastupitelstva obce  Přerov nad 

Labem přednesenou starostou. 

d) Usnesení č. 54/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem projednalo právní posudek na platnou 

směrnici obce 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a    

rozhodlo se z r u š i t směrnici 1/2014 z 22.5.2014 v plném rozsahu a nadále se 

řídit platným zákonem 137/2006 ve znění pozdějších předpisů. 

e) Usnesení č. 55/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr na  

dlouhodobou výpůjčku pozemku p. č. 1866/2 na instalování automatu na vodu 

o rozloze 4 m2 v sousedství pozemku p. č. st. 47/1 KN Přerov nad Labem.  

f) Usnesení č. 56a/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje umístění a 

provoz výdejního automatu pro prodej pramenité pitné vody z artézských vrtů 

v obci Káraný. 



  

A uzavření smlouvy s Provozovatel Ing. Miroslav Tichý EKO-voda sdružení na 

dobu určitou, na 29 dní, která bude součástí tohoto zápisu č. 3. A pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy od 16.10.2017.  

g) Usnesení č. 56b/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje umístění a 

provoz výdejního automatu pro prodej pramenité pitné vody z artézských vrtů 

v obci Káraný. 

Návazně k bodu usnesení č. 55/20170 Záměr na pronájem pozemku pod 

vodomat pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na umístění a provoz 

výdejního automatu pro prodej pramenité pitné vody z artézských vrtů v obci 

Káraný v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Provozovatel Ing. Miroslav 

Tichý EKO-voda sdružení. 

Smlouva je jako příloha č.3  součástí tohoto zápisu. 

h) Usnesení č. 56c/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje umístění a 

provoz výdejního automatu pro prodej pramenité pitné vody z artézských vrtů 

v obci Káraný. 

Návazně k bodu usnesení č. 55/20170 Záměr na pronájem pozemku pod 

vodomat pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na umístění a provoz 

výdejního automatu pro prodej pramenité pitné vody z artézských vrtů v obci 

Káraný. Provozovatel Ing. Miroslav Tichý EKO-voda sdružení. 

      Smlouva je jako příloha č.3 součástí tohoto zápisu. 

i)   Usnesení č. 57/2017: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dohodu o 

spolupráci s vězeňskou službou České republiky, Věznicí Jiřice a pověřuje            

starostu podpisem dohody. Po prověření a případném doplnění bodů ohledně 

pojištění a zodpovědnosti za škodu ohledně pojistné smlouvy. 

                        Dohoda je jako příloha č. 4 součástí tohoto zápisu.    

j) Usnesení č. 58/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IV- 12-6021096/VB/004. Doba platnosti smlouvy je 

maximálně 2 roky od podpisu smlouvy. 

Smlouva je jako příloha č. 5 součástí tohoto zápisu. 

k) Usnesení č. 59/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje odstoupení od 

kupní smlouvy ze dne 14. 6. 2013.  

     Výpověď je jako příloha č. 6 součástí tohoto zápisu. 

l) Usnesení č. 60/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr na  

 převzetí pozemků  1384/44 a infrastruktury v nich uložené do  

 majetku obce. Převzetí podmiňuje uvedením infrastruktury v pozemku  

 uložené do stavu odpovídajícímu normám pro pozemní komunikace  

m) Usnesení č. 65/2017: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje smlouvu o dílo 

na rekonstrukci vzduchotechniky školní kuchyně s firmou Zdeněk Krch - 

OKASO.  

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo  na rekonstrukci 

vzduchotechniky školní kuchyně s firmou Zdeněk Krch - OKASO. 

      Smlouva je jako příloha č. 7 součástí tohoto zápisu.  



  

3. Dotazy  

 

 

4. Diskuse 

 

Usnesení: 

 

A. Úkol z minulé schůze v případě: 

     

a. je – není splněn – trvá (zatím nebylo vráceno) 

b. je – není splněn – trvá (smlouva vložena do schránek občanům + platby) 

c. je – není splněn – trvá (nebylo přijato z důvodu malého počtu přít. zastupitelů) 

d. je – není splněn – trvá (nebylo přijato z důvodu malého počtu přít, zastupitelů) 

e. je – není splněn – trvá (po skončení lhůty vyvěšení záměru, se musí znovu volit                                                                                                                                                    

f. je – není splněn – trvá (Usnesení 56a, 56b, 56c nebyly přijaty, bude napraveno  
projednáním smlouvy o umístění a provozu výdejního 

automatu na příštím VZ) 
g. je – není splněn – trvá 

h. je – není splněn – trvá 

i. je – není splněn – trvá (smlouva odeslána 16.10.) 

j. je – není splněn – trvá (odesláno v pátek 13.10. emailem p. Hovorkovi) 

k. je – není splněn – trvá (odesláno p. Hofhanzlovi 3.10., doručenka 5.10.) 

l. je – není splněn – trvá (záměr vyvěšn 29.9. a sejmut 13.10.2017) 

m. je – není splněn – trvá (p. Krch se dostaví osobně 17.10. k podepsání smlouvy) 

   
 

                    

 

Ad. 3) Dotazy:   

a) 4.10. Stížnost pí Fárkové – na uvolněný kanál dešťové kanalizace, který ji měl 

poškodit práh vvozidla – předáno k řízení pojišťovně. 

b) 5.10. pí Malá – dotaz na vodovod – 5.10. dostala odpověď emailem od p. starosty, 

poté 13.10. doplnění od pí místostarostky 

c) Očíslování VZ – písemná forma v šanonech  číslování v pořádku, v elektronické 

formě – potřeba opravy po domluvě s Mgr. Vavřičkou 

 

    

Ad. 4) Diskuse: 0 

 

 

Pro: 3          Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

 

Termín příští schůzky:  20.11.2017 od 18.00 hod. 

   

Zapsala: M. Kadeřávková 

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: L. Kodešová 


