
  

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 12. 12. 2018 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 19:00 hodin 

Konec schůze:    19:30 hodin 

Přítomni: Irena Jarešová, Radka Tomášková, Pavel Otruba 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté:  

  

  

 

 

Předsedkyně KV seznámila členy s jednotlivými body programu. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Seznámení s činností KV dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích (viz str. 3 tohoto zápisu) 

3. Plán jednání KV na rok 2019 

4. Kontrola usnesení VZ 

5. Inventura majetku obce 

6. Diskuse 

 

 

Usnesení: 

 

A) KV se usnesl, že v roce 2019 se bude pravidelně scházet zpravidla každou 1. středu                   

v měsíci 

 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

B) Dne 29. 10. 2018 se konalo Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Přerov 

nad Labem pro volební období 2018 – 2022, na kterém byli zvoleni do funkce starosta 

obce pan Jiří Beneš (Usnesení č. 57/2018), místostarostka paní Alena Bakošová 

(Usnesení č. 58/2018, Usnesení č. 59/2018), předseda finančního výboru pan Luděk 

Dvořák (Usnesení č. 62/2018), předseda kontrolního výboru paní Irena Jarešová 

(Usnesení č. 63/2018), členové finančního výboru paní Karolína Salačová, pan Jakub 

Kadeřávek, pan František Skuhravý, pan Luboš Svoboda (Usnesení č. 64/2018), členové 

kontrolního výboru paní Radka Tomášková, pan Pavel Otruba (Usnesení č. 65/2018); 

Usnesením č. 66/2018 byly a) stanoveny a b) schváleny výše a podmínky poskytnutí 

odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, a to v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;  

z VZ nevyplynul úkol kontroly usnesení 
C) KV se seznámil s předběžnými materiály k provedení INVENTURY MAJETKU OBCE 

za rok 2018. Jednotlivé úkoly si členové rozdělí ve členění: 

 

 Zařízení Osoba Osoba 

1. Zdravotní středisko Jarešová  

2. SDH Jarešová  



  

3. Knihovna Tomášková  

4. ZŠ a MŠ Višňovská Tomášková 

5. ŠJ Tomášková  

6. ČOV Otruba  

7. Objekt OÚ č. p. 38 Otruba  

8. Bytový dům č. p. 210 Jarešová  

9. Zámecká zahrada – dětské 

hřiště 

Otruba  

10. Objekt bývalého zdravotního 

střediska 

  

11. Objekty po obci a pozemky   

12. Veřejné osvětlení  Otruba  

13. Inventář   

    

    

    

    

 

Seznam zařízení bude aktualizován dle skupin inventurních soupisů, osoby provádějící 

kontrolu a konkrétní termíny budou doplněny na schůzce inventarizační komise v lednu 2019. 

 
                    

Pro: --- Proti: --- Zdržel se: --- 

 

 

Úkoly, které trvají: --- 

 

 

Termín příští schůzky: 2. 1. 2019 

 

 

 

   

Zapsala:  Radka Tomášková  

 

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV:  Irena Jarešová 

 

 

 

Členové kontrolního výboru: 

 

Radka Tomášková 

 

Pavel Otruba 

 

 

 

 

 



  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

… 

 
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE 

 

Výbory 

 

§ 117 

 

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a 

návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. 

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce 

hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně 

požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny48). Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit 

příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad 

národnostních menšin. 

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru  

(§ 120). 

 

§ 118 

 

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor 

zastupitelstvu obce. 

(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje 

písemně a podepisuje je předseda výboru. 

(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů 

výboru. 

 

§ 119 

 

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, 

místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 

úřadu. 

(2) Finanční výbor 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

(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. 

 

 

 


