
  

ZÁPIS Z 39. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 24.04. 2018 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 17.00 hodin 

Konec schůze:    17.55 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. 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. 

b) Usnesení č. 4/2018 
  Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje smlouvu o uznání dluhu a 

splátkovém kalendáři uzavřenou mezi obcí Přerov nad Labem, zastoupené 

starostou jako věřitelem a Michalem Žižkou jako dlužníkem. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dohody o uznání dluhu a 

splátkovém kalendáři. 

c) Usnesení č. 5/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje doplnění seznamu 

oddávajících o paní Mgr. Alenu Bakošovou s právem užívat při prohlášení o 

uzavření manželství závěsný odznak se státním znakem ČR. 

d) 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. 

e) Usnesení č. 7/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje počet zastupitelů obecního 

zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 v počtu 9 zastupitelů. 

f) Usnesení č. 9/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schválilo poskytnutí daru 

členům, předsedovi a zapisovatelce okrskové volební komise pro volbu 

prezidenta republiky, kdy v druhém kole nebyla dodržena ani zákonná výše 



  

minimální mzdy 65 Kč/hod. a proto hodnota daru bude ve výši 1 000 Kč pro 

každého člena komise. 

g) Usnesení č. 10/2018 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí Smlouvy 

o dílo s VCES a.s. na zhotovení díla „ vodovodní přípojky v Přerově nad 

Labem“ v rámci projektu skupinového vodovodu „ Bříství, Starý Vestec, 

Semice a Přerov nad Labem“. Smlouva je jako příloha č. 6 součástí zápisu. 

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

nevymahatelných pohledávek 9 772,67  

 

      

3. Dotazy  

4. Diskuse 

 

Usnesení: 

 

A. Úkol z minulé schůze v případě: 

     

a. je – není splněn – trvá (schváleno na VZ 8.3.2018) 

b. je – není splněn – trvá (smlouva podepsána a předána p. Žižkovi) 

c. je – není splněn – trvá (doplnění seznamu oddávajících – zasláno pí Šťastné 
na Odbor vnitřních věcí Lysá nad Labem 9.3.18) 

d. je – není splněn – trvá (záměr vyvěšen na úřední desku 9.3.18) 

e. je – není splněn – trvá (rozhodnutí o počtu zastupitelů - zasláno pí Šťastné 
na Odbor vnitřních věcí Lysá nad Labem 9.3.18) 

f. je – není splněn – trvá (odměny pro okrskové volební komise byly vyplaceny  
ve výplatním termínu) 

g. je – není splněn – trvá (smlouva podepsána a zaslána VCES a.s. 9.3.2018) 

h. je – není splněn – trvá (z důvodu dovolené pí Valáškové nebylo zatím zjištěno) 
 

                    

 

Ad. 3) Dotazy:  

pí. Jarešová dotaz na termíny mobilního svozu nebezpečného a velkoobjemového 

odpadu v roce 2018 – odpověď zaslal emailem p. Baumruk 23.4.2018 

KV doporučuje vyvěsit termíny na webové stránky. 

 

    

Ad. 4) Diskuse: 0 

 

 

Pro: 3          Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

 

Termín příští schůzky: 14.5.2018 

   

Zapsala: J. Koutská  

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: L. Kodešová 


