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ZÁPIS Z 5. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 27. 02. 2019 

Místo konání:  OÚ Přerov Nad Labem 

Začátek schůze: 17:45 hodin 

Konec schůze:    18:25 hodin 

Přítomni: Irena Jarešová, Radka Tomášková, Pavel Otruba 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté:  

 

Předsedkyně KV seznámila členy s jednotlivými body programu. 

 

Program a průběh jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace o IK – inventarizace za rok 2018 stále ještě probíhá, IK se pravidelně schází a 

projednává aktuální záležitosti probíhající inventarizace, schůzka s paní účetní Valáškovou je 

naplánována na 2. 3. 2019 

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

a) 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 

provedena, je předmětem schválení na VZ dne 8. 3. 2019) 

b) 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 proběhla v termínu 

leden/únor/březen 2019, na VZ 8. 3. 2019 bude přednesena Inventarizační zpráva za rok 2018) 

c) Usnesení č. 3/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje smlouvu AQUA CONTACT 

Praha v.o.s a pověřuje starostu podepsáním.  

Úkol je – není splněn – trvá (smlouva byla podepsána starostou, čeká se na potvrzení z 

vodoprávního úřadu) 

d) Usnesení č. 5/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příspěvky jednotlivým žadatelům 

– přehled žadatelů a částek k čerpání je přílohou č. 2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

uzavřením a podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s každým 

uživatelem, kterému byl schválen příspěvek. 

Úkol je – není splněn – trvá (Veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli jsou postupně 

uzavírány a podepsány starostou) 

e) Usnesení č. 6/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dodatečné vyplacení příspěvku 

Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., které bylo projednáno a schváleno 

předchozím zastupitelstvem v usnesení č. 75/2017 na částku 96.000,- Kč pro rok 2018. Uvedená 

schválená částka nebyla do dnešního dne z účtu obce vyplacena, odeslána. Zastupitelstvo obce 
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pověřuje starostu odesláním této platby, kterou žadatel urguje na základě smlouvy uzavřené 14. 

12. 2017 s odkazem na usnesení č. 75/2017.  

Úkol je – není splněn – trvá (platba ve výši 96.000 Kč byla odeslána 8. 2. 2019) 

f) Usnesení č. 7/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dohodu o spolupráci Cavalo 

Černá v Pošumaví, provozovatel Kompostárny Lysá nad Labem a pověřuje starostu podepsáním. 

Úkol je – není splněn – trvá (dohoda o spolupráci byla podepsána starostou 8. 2. 2019) 

g) Usnesení č. 8/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na základě doporučení Finančního výboru schvaluje 

vítězného dodavatele na základě nejnižší ceny pro realizaci topení v objektu Knihovna + 

Hasičská zbrojnice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy na zakázku dle vybrané nabídky 

s firmou Jiří Adamec, IČO 49495607.  

Úkol je – není splněn – trvá (smlouva na zakázku s firmou Jiří Adamec, IČO 49495607 byla 

podepsána starostou 31. 1. 2019) 

h) Usnesení č. 10/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zvýšení poplatku za TDO pro rok 

2019 takto: dospělý = 432,- Kč/rok a dítě = 309,- Kč/rok. 

Úkol je – není splněn – trvá (zvýšená částka bude promítnuta do informačního lístku „Předpis 

platby“ a informace bude taktéž zveřejněna na www obce, do 8. 3. 2019 bude informační list 

předán občanům) 

i) Usnesení č. 11/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zvýšení poplatku za stočné pro 

rok 2019 takto: 53,- Kč/m
3
 včetně DPH dle směrných čísel. 

Úkol je – není splněn – trvá (zvýšená částka bude promítnuta do faktur jednotlivým občanům a 

informace bude taktéž zveřejněna na www obce, bude předáno občanům do 8. 3. 2019) 

j) Usnesení č. 12/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje nákup SW a zaškolení 

pracovníků pro OÚ. Cena SW je 68.195,60 Kč. 

Úkol je – není splněn – trvá (SW v ceně 68.195,60 Kč byl zakoupen 31. 1. 2019; instalace 

probíhá ve dvou etapách – do 15. 2. a po 15. 2. do 5. 3. 2019) 

k) Usnesení č. 15/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr realizace výstavby hřiště 

v lokalitě lesoparku a doplnění herních prvků na Zámecké a v parčíku. Realizace herních prvků 

bude provedena včetně revitalizace uvedených lokalit.  

Úkol je – není splněn – trvá (záměr realizace výstavby hřiště vyvěšen 6. 2. 2019, realizace bude 

probíhat v průběhu kalendářního roku 2019) 

l) Usnesení č. 16/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci za tyto 

typy projektů: Kalová koncovka ČOV. 

Úkol je – není splněn – trvá (žádost o dotaci podána 31. 1. 2019) 

m) Usnesení č. 17/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci za tyto 

typy projektů: Umístění herních prvků veřejného sektoru v katastru obce. 

Úkol je – není splněn – trvá (žádost o dotaci byla dne 27. 2. finalizována a podána 28. 2. 2019) 

n) Usnesení č. 18/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci za tyto 

typy projektů: Umístění herních prvků neveřejného sektoru (hřiště MŠ) v katastru obce. 

Úkol je – není splněn – trvá (žádost o dotaci bude podána do doby vyhlášení dotačního titulu, 

předpokládá se podání se ZŠ) 
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o) Usnesení č. 20/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání vyhlašuje záměr k pronájmu části pozemku 

parcelní číslo 71/1 v katastru obce. 

Úkol je – není splněn – trvá (vyhlášení záměru bylo zveřejněno na úřední desce 6. 2. 2019) 

p) Usnesení č. 21/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání vyjadřuje souhlas s pověřením s realizací 

kosení na čísle parcelním 1347/2 na 3 roky a pověřuje starostu podpisem souhlasu. 

Úkol je – není splněn – trvá (souhlas byl podepsán starostou 8. 2. 2019) 

q) Usnesení č. 22/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu zahájením řešení 

duplicity vlastnictví (obec/soukromí vlastníci). 

Úkol je – není splněn – trvá (starosta zahájil řešení duplicity vlastnictví obec/soukromí vlastníci, 

probíhá i konzultace s právníkem obce) 

r) Usnesení č. 23/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu koncepce zajištění a 

rozšíření údržby a správy obecního majetku a prostranství navýšením o jednoho pracovníka.  

Úkol je – není splněn – trvá (k navýšení o jednoho pracovníka dojde pravděpodobně od 15. 3. 

2019) 

s) Usnesení č. 24/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr zřízení věcného břemene 

na pozemku obce pro číslo jednací PREROV/22/2019. 

Úkol je – není splněn – trvá (vyhlášení záměru bylo zveřejněno na úřední desce 6. 2. 2019) 

t) Usnesení č. 25/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem vyhovuje žádosti na změnu charakteru užívání pozemku 

1497/18 na využití pro kovovýrobu a dřevovýrobu pro zemědělské využití – dle žádosti číslo 

jednací PREROV 55/2019. 

Úkol je – není splněn – trvá (odpověď na žádost č. j. PREROV 55/2019 byla odeslána 13. 2. 

2019) 

u) Usnesení č. 26/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem stanovuje maximální finanční částku 150,- Kč/hod jako 

měrnou jednotku při odměňování neuvolněných členů zastupitelstva při výkonu činností nad 

rámec výkonu funkce. Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor navržením metodiky odměňování 

pro zastupitele a zaměstnance obecního úřadu. 

Úkol je – není splněn – trvá (metodika odměňování je připravována a konzultována s právníkem) 

v) Usnesení č. 27/2019:  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje k proplacení nevyčerpanou část z 

nároku na dovolenou v roce 2018 v max. rozsahu 10 z 12/25 kalendářních dní panu Petru 

Baumrukovi. 

Úkol je – není splněn – trvá (nevyčerpaná část z nároku na dovolenou v roce 2018 bude panu 

Petru Baumrukovi proplacena s únorovou výplatou) 

 

w) Žádosti/požadavky/dotazy občanů doručených OÚ: 

 
Žádost/požadavek/ 

dotaz 

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

kým 
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4. Dotazy 

 

5. Diskuse 

 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Termín příští schůzky: 6. 3. 2019 

   

Zapsal/a: I. Jarešová  

 

Zápis ověřil/a:  Pavel Otruba  

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: I. Jarešová 

 

Členové kontrolního výboru: Radka Tomášková, Pavel Otruba 

 


