
ZÁPIS Z 9. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 24. 04. 2019 

Místo konání:  OÚ Přerov Nad Labem 

Začátek schůze: 17:30 hodin 

Konec schůze:    18:30 hodin 

Přítomni: Irena Jarešová, Radka Tomášková 

Omluveni: Pavel Otruba 

Nepřítomni:  

Hosté: Alena Bakošová, Jiří Beneš, Robert Günther 

 

Předsedkyně KV seznámila členy s jednotlivými body programu. 

 

 

Program a průběh jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace o IK – inventarizace za rok 2018 byla ukončena 8. 3. 2019, kdy byla na VZ 

přečtena a schválena Inventarizační zpráva za rok 2018 a z ní vyplývající úkoly; členové 

KV provedou v průběhu roku kontrolu plnění úkolů vyplývajících z Inventarizační 

zprávy za rok 2018 => první schůzka ke kontrole plnění úkolů se uskutečnila 24. 4. 2019 

od 17:45 hod na OÚ Přerov nad Labem, pozváni byli pan R. Günther, paní místostarostka 

Alena Bakošová a pan starosta Jiří Beneš. 

 

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

 

a) 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) 

 

b) 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). Ke dni 6. 3. jsou podepsány následující smlouvy: 

Folklorní soubor šáteček, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Domácí hospic 

Nablízku z.ú., Knihovna města Mladá Boleslav, Myslivci Přerov nad Labem.  

K 5. 4. jsou podepsány smlouvy pro: Centrum sociálních služeb Hvozdy, Centrum 

sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, TJ Sokol Přerov nad Labem, 

Dosud neuzavřeno: Rybáři Přerov nad Labem 

 

c) 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) 

 

d) 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) 
 

e) 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 došlo od 1. 4. 2019) 

 

f) 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) 

 

g) Usnesení č. 31/2019:                      

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příspěvky jednotlivým 

žadatelům – 2. Část - přehled žadatelů a částek k čerpání je přílohou zápisu. 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 o poskytnutí neinvestiční dotace jsou 

postupně uzavírány a podepsány starostou). Schválené žádosti o příspěvky: Centrum 

sociálních služeb Hvozdy (8 000 Kč), Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

(171 467 Kč) – pro jmenované subjekty jsou k 5. 4. podepsány smlouvy starostou.  

Dosud neuzavřeno: Rybáři Přerov nad Labem 

 

h) Usnesení č. 33/2019:                      

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje znovu přistoupení do 

svazku obcí Mikroregion Polabí. 

Úkol je – není splněn – trvá (kroky, které byly podniknuté ke znovu přistoupení do svazku 

obcí Mikroregion Polabí = podání žádosti o schválení na Valné hromadě Mikroregionu 

Polabí dne 11. 4. 2019; žádost byla na Valné hromadě schválena) 

 

i) Usnesení č. 34/2019:                      

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření 

6/2018 a pověřuje starostu obce sestavením závěrečného účtu obce za rok 2018. 

Úkol je – není splněn – trvá (závěrečný účet obce za rok 2018 nemohl být starostou 

sestaven = souviselo to s kontrolu hospodaření KÚ Středočeského kraje dne 11. 4. 2019; 

kontrola hospodaření proběhla a nyní je starostou připravována zpráva ke schválení na 

veřejném zasedání dne 29. 5. 2019) 

 

 



j) Usnesení č. 35/2019:  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje pronájem části pozemku 

parcelní číslo 71/1 v katastru obce Přerov nad Labem, vyhlášeného záměrem o pronájmu 

pozemku dle usnesení 20/2019 ze dne 6. 2. 2019,  jedinému zájemci a pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy o pronájmu pozemku na jeden rok, s možností prodloužení 

pronájmu vždy o jeden rok, a to na základě písemné žádosti nájemce podané nejpozději 

měsíc před vypršením smlouvy.  

Úkol je – není splněn – trvá (smlouva o pronájmu pozemku nemohla být starostou 

prozatím podepsána) 

 

k) Usnesení č. 36/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje program veřejného 

zasedání. Program je součástí zápisu. 

 

l) Usnesení č. 37/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu Kontrolního 

výboru o kontrole plnění úkolů z minulých zasedání zastupitelstva. 

 

m) Usnesení č. 38/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu Finančního výboru 

o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za rok 2018. 

 

n) Usnesení č. 39/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu Finančního výboru 

o kontrole hospodaření v Jídelně a vývařovně Přerov nad Labem za rok 2018. 

 

o) Usnesení č. 40/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Jídelně a vývařovně 

Přerov nad Labem účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. 

Rozdělení výsledku v částce 107.224,48 Kč proběhne takto: do fondu rezerv = 82.224,48 

Kč a do fondu odměn 25.000,- Kč.  

 

p) Usnesení č. 41/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Přerov 

nad Labem do dotační výzvy OP VVV "šablony II" z MŠMT s podporou MAS Střední 

Polabí. 

 

q) Usnesení č. 42/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření 

č.1/2019. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

 

r) Usnesení č. 43/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Akční plán k plnění 

Strategického plánu rozvoje obce Přerov nad Labem. 

 

s) Usnesení č. 44/2019:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí podnět Krajského úřadu 

Středočeského kraje čj. 025459/2019/KUSK a ukládá starostovi a místostarostce obce 

Přerov nad Labem vyřízení záležitosti                  

Úkol je – není splněn – trvá (záležitost je vyřizována ve spolupráci s právníkem obce) 



4. Dotazy 

 

 

5. Diskuse 

 

 

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Termín příští schůzky: 22. 5. 2019  

   

Zapsal/a: I. Jarešová  

 

Zápis ověřil/a:  Radka Tomášková 

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: I. Jarešová 

 

Členové kontrolního výboru: Radka Tomášková, Pavel Otruba  

 


