
  

ZÁPIS Z 41. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 2.7. 2018 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 18.05 hodin 

Konec schůze:    19.10 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. 6/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje 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 pod podmínkou hromadného prodeje v rámci 

jedné smlouvy. Záměr bude realizován pouze při zájmu o koupi všech částí 

celku. Minimální cena byla stanovena odhadem ceny obvyklé na 240 120 Kč za 

celek a v souladu s platnou směrnicí obce na prodej je minimální cena nabídky 

1 000 Kč/ m2. 

b) Usnesení č. 11/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje odpis 

nevymahatelných pohledávek 9 772,67  

c) Usnesení č. 27/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje výsledek 

hospodaření obce za rok 2017 ve výši 6 804 323,80 Kč 

d) Usnesení č. 28/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje výsledek       

hospodaření obce s majetkem za rok 2017 ve výši 2 942 850,83 Kč 

e) Usnesení č. 29/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, IČO 

72055758, se sídlem v Přerově nad Labem za rok 2017 v celkové výši 

131 623,54Kč 

f) Usnesení č. 30/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad 

Labem, IČO 72055740, se sídlem v Přerově nad Labem za rok 2015 v celkové výši 

136 875,70 Kč 

g) Usnesení č. 31/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad 

Labem, IČO 72055740, se sídlem v Přerově nad Labem za rok 2015 v celkové výši 

136 875,70 Kč 



  

h) Usnesení č. 32/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Přerov nad Labem za rok 2017 provedeném 

odborem kontroly Středočeského kraje ve dnech 30. 10. 2017 a 14. 5. 2018 se 

závěrem: Vyjádření s výhradami. 

Zastupitelstvo bere na vědomí, že chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu 

hospodaření obce budou napraveny do konce roku 2018. Dokument „ Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Přerov nad Labem za rok 2017“ je jako 

příloha č. 3 součástí zápisu 

i) Usnesení č. 33/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje účetní uzávěrku 

obce za rok 2017 ve složení: 

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 (FIN 2-12 M) 

 Rozvaha k 31. 12. 2017 

 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 

 Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2017 

 Příloha k 31.12.2017 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

j) Usnesení č. 35/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání  r u š í  Krizový štáb obce.  

k) Usnesení č. 36/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje 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 odhadní cenu celkem 240 120 Kč. Z důvodu  ceny nižší než je cena 

stanovená směrnicí, kde je limit 1 000,- Kč/2. 

l) 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.  

m) Usnesení č. 39/2018 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové 

opatření č. 3/2018 

celkové příjmy zvýšeny o 216 000 Kč 

celkové výdaje zvýšeny o   19 000 Kč  

celkový dopad RO č. 3/2018 197 000 Kč 

 

 

 

      

3. Dotazy  

4. Diskuse 

 

Usnesení: 

 

A. Úkol z minulé schůze v případě: 

     

a. je – není splněn – trvá (záměr zatím trvá) 

b. je – není splněn – trvá (pí Valášková provedla odpis nevymahatelných  
pohledávek) 

c. je – není splněn – trvá (schváleno – elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 



  

d. je – není splněn – trvá (elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 

e. je – není splněn – trvá (elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 

f. je – není splněn – trvá (elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 

g. je – není splněn – trvá (elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 

h. je – není splněn – trvá (elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 

i. je – není splněn – trvá (elektronicky vyvěšeno na web obce 1.7.) 

j. je – není splněn – trvá (Krizový štáb zrušen ke dni 21.6.) 

k. je – není splněn – trvá (podstoupeno JUDr. Drábkovi) 

l. je – není splněn – trvá (podstoupeno JUDr. Drábkovi, poté bude smlouva  
podepsána p. starostou) 

m. je – není splněn – trvá (předáno pí. Valáškové)  
 

                    

 

Ad. 3) Dotazy: 0 

 

    

Ad. 4) Diskuse: 0 

 

 

Pro: 3          Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

 

Termín příští schůzky: 6.8.2018  

   

Zapsala: J. Koutská  

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: L. Kodešová 


