
  

ZÁPIS Z 36. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 09.01. 2017 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 18:05 hodin 

Konec schůze:    19:35 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. 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. 

c) Usnesení č. 74/2017 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje mandátní smlouvu na zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti na rok 2018. Schvaluje příspěvek 180 Kč na 

obyvatele. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy na zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti. 

 Příkazní smlouva je jako příloha č. 6 součástí zápisu 

d) Usnesení č. 75/2017 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje v rámci schválené veřejnoprávní 

smlouvy poskytnutí dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb 

Poděbrady o.p.s. na rok 2018 dotaci ve výši 96 tis. Kč.  

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

 Smlouva je jako příloha č. 7 součástí zápisu  

e) Usnesení č. 76/2017 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem vyhlašuje inventarizaci obecního 

majetkuk 31. 12. 2017, kterou provede inventarizační komise ve složení Lenka 

Kodešová – předsedkyně, Kadeřávková Miroslava, Koutská Jana, Tomáš 

Kratochvíl, Robert Gunther – členové. 



  

f) Usnesení č. 84/2017   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Dodatek  

č. 3 ke smlouvě č 57/2016 o spolupráci a o zápůjčce při realizaci akce „ 

skupinový vodovod Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – 

napojení na zdroj pitné vody“ podle §1746 a násl. A podle § 2390 a násl. 

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 3 

Dodatek je jako příloha č. 10 součástí zápisu  

g) Usnesení č. 85/2017 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Smlouvu o 

zápůjčce společnosti V a K Nymburk podle § 2390 a násl. Občanského 

zákoníku  č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zápůjčce. 

Smlouva je jako příloha č. 11 součástí zápisu  

 

     

      

3. Dotazy  

 

 

4. Diskuse 

 

Usnesení: 

 

A. Úkol z minulé schůze v případě: 

     

a. je – není splněn – trvá (peníze byly obci vráceny 22.12.2017) 

b. je – není splněn – trvá (Zrušení směrnice 1/2014 z 22.5.2014 schváleno 

                                                                na VZ 14.12 2017)                      

c. je – není splněn – trvá (podepsáno 15.12.2017) 

d. je – není splněn – trvá  (podepsáno 15.12.2017) 

e. je – není splněn – trvá 

f. je – není splněn – trvá (mělo by být podepsáno na kontrolním dnu v Bříství 22.1.) 

g. je – není splněn – trvá (18.1. končí zadávací řízení, bude vybrána firma a následně 
 podepsána smlouva s vybranou firmou) 

 

                    

 

Ad. 3) Dotazy:  

 

P. Vosecký požadoval doplnit do zápisu VZ ze 14.12.2018, že kontrolní výbor neprovádí svou 

činnost v souladu se zákonem o obcích, dodá k zápisu před vyvěšením zápisu přesné znění své 

námitky. 

P. Baumruk vysvětlil p. Voseckému, že úkoly Kontrolnímu výboru zadává Zastupitelstvo 

obce a výsledky rovněž hodnotí a schvaluje.  

Do 27.12.2017 p.Vosecký přesné znění nedodal, proto zápis z VZ ze 14.12.2017 nebyl 

pozměněn. 

 

Kontrolní výbor však odmítá tvrzení p. Voseckého. Svou činnost provádí v souladu se 

„Zákonem o obcích“ hlava V., §119., odstavec 3, 4, 5. 

 



  

(3) Kontrolní výbor 

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti, 

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, 

jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis 

podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola 

týkala. 

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, 

popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

 

KV plní své povinnosti řádně, vždy učiní zápis, který je k nahlédnutí jak na  

OÚ Přerova nad Labem, tak na webových stránkách obce.   

    

Ad. 4) Diskuse: 0 

 

 

Pro: 3          Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

 

Termín příští schůzky: 29.1.2018 

   

Zapsala: J. Koutská  

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: L. Kodešová 


