
  

ZÁPIS Z 2. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 09. 01. 2019 

Místo konání:  OÚ Přerov nad Labem 

Začátek schůze: 18:15 hodin 

Konec schůze:    18:55 hodin 

Přítomni: Irena Jarešová, Radka Tomášková 

Omluveni: Pavel Otruba 

Nepřítomni:  

Hosté:  

  

  

 

Předsedkyně KV seznámila členy s jednotlivými body programu. 

 

Program a průběh jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace o IK - před jednáním KV dne 9. 1. 2019 byli od 17:30 hod pozváni na OÚ Přerov nad 

Labem na 1. schůzku jmenovaní členové IK, a to v souladu s vyhlášením INVENTURY 

MAJETKU OBCE na VZ dne 28. 12. 2018 – inventarizační komise ve složení paní Irena 

Jarešová, paní Radka Tomášková, paní Marcela Svašková, paní Kateřina Višňovská, paní Andrea 

Häuslerová, pan Robert Günther byla proškolena předsedkyní IK Irena Jarešovou a seznámena s 

inventarizačními soupisy (připravené paní Valáškovou) a s navrženými termíny INVENTURY 

MAJETKU OBCE; paní Irena Jarešová a paní Radka Tomášková mají za úkol oslovit jednotlivé 

organizace a oznámit či domluvit se s nimi na termínech inventarizace. 

3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého/minulých VZ a z minulého období: 

a) Usnesení č. 67/2018:         
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje program veřejného zasedání, a to 

ve znění: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Kontrola plnění úkolů z minulých VZ, tisková chyba ustavujícího zasedání, datum konání             

29. října 2018 

4) Schválení rozpočtového opatření číslo 5/2018 

5) Schválení rozpočtového výhledu 2019 - 2020 

6) Schválení rozpočtu 2019 

7/ Schválení servisní smlouvy OKASO 

8) Schválení dodatku číslo 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 

9) Schválení příkazní smlouvy dopravní obslužnost 

10) Vyhlášení inventarizace obecního majetku     

11) Zpráva o kontrole financování příspěvkové organizace Základní škola, Školní jídelna                   

(2 usnesení)          

12) Schválení koncepce GDPR  

13) Schválení výjimky z počtu žáků (2 usnesení)          

14) Různé 

 

b) Usnesení č. 68/2018: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí tiskovou chybu v zápisu z ustavujícího 

veřejného zasedání konaného dne 29. 10. 2018 v 19 hodin. V úvodní části zápisu je tiskovou 



  

chybou uveden listopad, správné znění v úvodní části je: „datum: 29. října 2018 v 19.00 hod“; 

ostatní části zápisu jsou beze změn. Úvodní stránka zápisu bude na základě usnesení č. 68/2018 

nahrazena novou stránkou s opravenou tiskovou chybou. 

Úkol je – není splněn – trvá (úvodní stránka zápisu je nahrazena novou stránkou s opraveným 

datem konání ustavujícího VZ => 29. října 2018; ještě bude vyměněn dokument na www obce => 

zajistí místostarostka obce) 

 

c) Usnesení č. 69/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018, ve 

znění: Rozpočtové opatření je součástí zápisu…  

a pověřuje starostu provedením případné úpravy rozpočtu pro závěrečný účet obce za rok 2018. 

Úkol je – není splněn – trvá (úprava rozpočtu pro závěrečný účet obce za rok 2018 byla/nebyla 

provedena) 

 

d) Usnesení č. 70/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje rozpočtový výhled obce pro roky                 

2019 - 2020 zveřejněný na úřední desce obce Přerov nad Labem dne 12. 12. 2018. Rozpočtový 

výhled je součástí zápisu. 

 

e) Usnesení č. 71/2018:         

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje rozpočet obce pro rok 2019 zveřejněný na 

úřední desce obce Přerov nad Labem dne 12. 12. 2018. Rozpočet na rok 2019 je součástí zápisu. 

 

f) Usnesení č. 72/2018: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu obce podepsáním servisní 

smlouvy s firmou OKASO. 

Úkol je – není splněn – trvá (servisní smlouva s fi OKASO podepsána starostou a odeslána dne 

7. 1. 2019) 

 

g) Usnesení č. 73/2018:         
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu obce podepsáním dodatku 

číslo 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou AVE. 

Úkol je – není splněn – trvá (dodatek č. 6 ke smlouvě s fi AVE podepsán starostou 1/2019) 

 

h) Usnesení č. 74/2018: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příkazní smlouvu a pověřuje 

starostu podepsáním příkazní smlouvy, příspěvek za občana pro rok 2019 činí 200,- Kč za osobu, 

příspěvek obce Přerov nad Labem je 200 x 1202 = 240.400,- Kč ve dvou splátkách 120.200,- Kč 

k 31. 3. 2019 a 120.200,- Kč k 30. 6. 2019. 

Úkol je – není splněn – trvá (příkazní smlouva opravena a podepsána starostou 1/2019) 

 

i) Usnesení č. 75/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje vyhlášení inventarizace obecního 

majetku. Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje inventarizační komisi ve složení pí 

Irena Jarešová, pí Radka Tomášková, pí Andrea Häuslerová, pí Kateřina Višňovská, pí Marcela 

Svašková, p. Robert Günther. 

Úkol je – není splněn – trvá (inventarizace obecního majetku proběhne v termínu leden/únor 

2019) 

 

 



  

j) Usnesení č. 76/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí a schvaluje zprávu 

finančního výboru o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna a vývařovna Přerov nad 

Labem za rok 2017. 

 

k) Usnesení č. 77/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí a schvaluje zprávu 

finančního výboru o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za rok 

2017. 

 

l) Usnesení č. 78/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje koncepci GDPR sestavenou 

pověřencem firmou BDO Advisory s.r.o. pro obec Přerov nad Labem, bez výhrad. 

 

m) Usnesení č. 79/2018: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků ve smyslu § 23, odst. 3, školského zákona na 

školní rok 2018/2019 a zavazuje se v případě nutnosti aktualizovat smlouvu na úhradu zvýšených 

nákladů na vzdělávací činnost školy a na refundaci mezd zaměstnanců školy. 

 

n) Usnesení č. 80/2018: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování mezd pedagogickým pracovníkům na základě 

výjimky z počtu žáků ve smyslu § 23 odst. 3 školského zákona pro 4. Q ve výši 306.000,- Kč 

Úkol je – není splněn – trvá (částka ve výši 306.000,- Kč zaslána ZŠ a MŠ Přerov nad Labem dne 

28. 12. 2018) 

 

o) Usnesení č. 81/2018: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem pověřuje finanční výbor kontrolou oprávněnosti stanovení 

výše refundace mezd dle žádosti č. j. 204/2018 podané dne 16. 11. 2018 ředitelkou Mgr. Yvetou 

Hruškovou za ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. Kontrola bude provedena do 16. 1. 2019, výsledek 

bude přednesen na veřejném zasedání dne 30. 1. 2019. 

Úkol je – není splněn – trvá (schůzka s ŘŠ dne 9. 1. 2019 v 19:00 hod; úkol trvá do 16. 1. 2019) 

 

p) Žádosti/požadavky/dotazy občanů doručených OÚ: 

 
Žádost/požadavek/ 

dotaz 

Jméno Datum přijetí Poznámka/Č. j. Kdy splněno Splněno 

kým 

Opětovná žádost o 

písemnou informaci 

A. 

Strnad 
26. 11. 2018 

PREROV/ 

555/2018 

13. 12. 2018 – odpověď 

s informací o předání záležitosti 

právníkovi Obce  

(úkol trvá) 

J. Beneš 

Žádost o informaci – 

stočné ŠKOLKY 

MONTANO, údajný 

vznik škody 

neplacením stočného 

J. 

Vosecký 
07. 12. 2018 

PREROV/ 

556/2018 

13. 12. 2018 – žádost o doložení 

potvrzení „škody“, aby mohlo 

být postoupeno následně 

právníkovi Obce  

(úkol trvá) 

J. Beneš 

      

      

 

 

4. Prostudování Jednacího řádu Zastupitelstva obce v Přerově nad Labem (účinného od               

5. 12. 2014) 

 



  

5. Dotazy 

 

6. Diskuse 

 

 

 

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Termín příští schůzky: 23. 1. 2019 

   

 

 

Zapsal/a: I. Jarešová 

 

Zápis ověřil/a:  R. Tomášková   

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: I. Jarešová 

 

 

Členové kontrolního výboru: 

 

Radka Tomášková 

 

Pavel Otruba 

 


