
ZÁPIS Z 19. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 04.11.2019 

Místo konání:  OÚ Přerov Nad Labem 

Začátek schůze: 16:30 hodin 

Konec schůze:    17:00 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 inventarizační komisi (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 kontroly 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 

=> druhá schůzka ke kontrole plnění úkolů se uskutečnila 15. 5. 2019 od 18:00 hod na OÚ Přerov nad 

Labem, pozváni byli paní místostarostka Alena Bakošová a pan starosta Jiří Beneš 

=> třetí schůzka ke kontrole plnění úkolů se uskuteční 8. 11. 2019 od 10:00 hod na OÚ Přerov nad 

Labem, pozvána byla paní místostarostka Alena Bakošová  

 

 

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, čekalo se na potvrzení z 

vodoprávního úřadu a KÚSK =>bylo však zjištěno, že obec má, a bude, jednat napřímo 

s KÚSK a ne přes vodoprávní úřad; dopis připraven k odeslání) 

 

b) 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 (hřiště u Babince =>úkol zůstává, aktuálně nemohla být 

žádost v jiném „novém“ dotačním titulu podána => obec musí nejdříve požádat a získat 

souhlas Ministerstva zemědělství ke zřízení přístupu na „Portál farmáře“ – následně bude 

možné žádost či  jiné žádosti o dotaci podávat prostřednictvím tohoto portálu) 

 

c) 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 a určení hranic; starosta obce průběžně komunikuje s právníkem obce                      



JUDr. Drábkem; stav „jedné“ věci se posunul tak, že bylo zhotoveno geometrické 

zaměření a došlo k určení rozsahu a ceny; úkol je dlouhodobý; objevují se další případy 

v souvislosti s probíhající digitalizací obce) 

 

d) 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 stále připravována, byla také  

konzultována s právníkem) 

 

e) 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 (bude nutné revokovat usnesení z důvodu kolize 

s protipovodňovými opatřeními Povodňového plánu)  

 

f) Usnesení č. 49/2019:    

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příspěvky jednotlivým 

žadatelům – 3. část - přehled žadatelů a částek k čerpání je přílohou č. 4 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 (Veslařský klub Lysá nad Labem z. s. 5 000,- Kč – 

Veřejnoprávní smlouva uzavřena, platba odeslána; Rybářský spolek Přerov nad Labem 

5 000,- Kč – Veřejnoprávní smlouva podepsána, ale čeká se na předání čísla účtu 

k zaslání finanční částky obcí) 

 

g) Usnesení č. 60/2019:    

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příspěvky jednotlivým 

žadatelům – 4. 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 smlouva s F. Skuhravým uzavřena, platba ve 

výši 37 350 Kč odeslána) 

 

h) Usnesení č. 61/2019:    

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr podání žádosti o 

dotaci na akci „Rozšíření systému separace odpadů-obec Přerov nad Labem“. 

Úkol je – není splněn – trvá (soustavně se připravují podklady pro podání žádosti o dotaci 

– pan Lád) 

 

i) Usnesení č. 64/2019:    

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje operativní leasing na 

sestavu strojů komunální techniky na hydrostatickém nosiči TTR 4400 HST II, a 

pověřuje starostu podepsáním příslušných smluv. 



Úkol je – není splněn – trvá (smlouvy podepsány, po kompletní dodávce strojů ve 4. týdnu 

v říjnu 2019 následně naběhl pronájem = operativní leasing) 

 

j) Usnesení č. 68/2019: 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje vyhlášení záměru nákupu 

pozemků za účelem rozvoje ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. 

Úkol je – není splněn – trvá (proběhla dílčí jednání s vlastníky pozemků za účasti 

právníka obce a následně byl Usnesením č. 74/2019 ze dne 18. 9. 2019 schválen záměr 

koupě pozemků – parcela katastru nemovitosti parcelní číslo: 114/7 114/10 114/11 114/12 

114/13 114/14 114/16 114/20 114/21 114/22 114/23 114/24 114/25 114/26 114/27 za 

účelem rozvoje a potřeb ZŠ a MŠ Přerov nad Labem) 

 

k) Usnesení č. 73/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.1488/00066001/2019 – MH/GEIS/BS 

k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu „Přerov nad Labem – dodatečné 

vodovodní přípojky pro obec Přerov nad Labem“ v katastru obce Přerov nad Labem.  

Zřízení věcného břemene je v návaznosti na schválený a realizovaný projekt výstavby 

„Skupinového vodovodu Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem“. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

Úkol je – není splněn – trvá (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení byla připravena, 

odeslána) 

 

l) Usnesení č. 74/2019:    
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr koupě pozemků – 

parcela katastru nemovitosti parcelní číslo: 114/7 114/10 114/11 114/12 114/13 114/14 

114/16 114/20 114/21 114/22 114/23 114/24 114/25 114/26 114/27 za účelem rozvoje a 

potřeb ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. 

Úkol je – není splněn – trvá (záměr koupě pozemků byl vyvěšen) 

 

 

m) Usnesení č. 75/2019:    
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č. 1 

Strategického plánu Obce Přerov nad Labem. 

Úkol je – není splněn – trvá (Aktualizace č. 1 Strategického plánu Obce Přerov nad 

Labem byla zpracována a dokument vyvěšen na www Obce) 

 

n) Usnesení č. 76/2019:    
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zakoupení venkovních 

fitness prvků řady XC za podpory NFZŽS dle cenové nabídky 19N1209 z 9. 9. 2019 v 

celkové hodnotě 99.990,- Kč včetně DPH pro lokalitu venkovní hřiště Zámecká. 

Úkol je – není splněn – trvá (fitness prvky byly zakoupeny a osazeny na venkovní hřiště 

Zámecká) 

 

o) Usnesení č. 77/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zakoupení venkovních 

fitness prvků řady WO 0301 Kentucky za podpory NFZŽS dle cenové nabídky 19N1210 

z 9. 9. 2019 v celkové hodnotě 102.506,- Kč včetně DPH pro lokalitu venkovní hřiště 

Parčík. 



Úkol je – není splněn – trvá (fitness prvky byly zakoupeny a osazeny na venkovní hřiště 

Parčík) 

 

p) Usnesení č. 78/2019:    
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje provedení oprav místních 

komunikací – místa mimo úseky po stavební činnosti spojené s realizací vodovodu a 

přípojek - dle cenové nabídky od firmy Miluše Dömová, Hálkova 317, Sadská v hodnotě 

367.700,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Úkol je – není splněn – trvá (smlouva o provedení oprav místních komunikací byla 

podepsána, dílo vykonáno, částka obcí zaplacena) 

 

q) Usnesení č. 81/2019:    
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí Souhlasné 

prohlášení mezi manželi Hofhanzlovými a Obcí o odstoupení z kupní smlouvy ze dne             

14. 6. 2013 a pověřuje starostu podpisem a zpracováním. 

Úkol je – není splněn – trvá (odstoupení z kupní smlouvy bylo zpracováno, podepsáno a 

podáno na katastrální úřad; čeká se na zpracování Katastrálním úřadem) 

 

 

4. Dotazy  

 

5. Diskuse 

 

 

 

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 

Termín příští schůzky:    20. 11. 2019/27. 11. 2019 

   

 

Zapsal/a:  I. Jarešová  

 

Zápis ověřil/a:  Radka Tomášková  

 

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: I. Jarešová 

 

Členové kontrolního výboru: Radka Tomášková, Pavel Otruba  

 

 


